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 מגישה: רותם רודין 
 575337303ת"ז: 
 : גב' איילת קלטרמנחה

 /5327/2/75תאריך: 

מדיקליזציה 

 של ההשמנה
 



 נושא העבודה וחשיבותו

בעבודה זו אעסוק בנושא מדיקליזיציה של ההשמנה מהיבטים שונים: רפואי, חברתי, תרבותי, סוציולוגי, 

פוליטי, כלכלי ועוד. מפאת היקפו הגדול של הנושא, היריעה קצרה מלהכיל את כלל הגורמים והסיבות 

ייניו של העומדים בבסיסה של התופעה, על כן אסקור דרך המחקרים שאביא רק חלק מתוך שלל מאפ

תהליך המדיקליזציה, בניסיון לשקף עד כמה שניתן את אופן "השתלטותו" של תהליך זה על ההשמנה 

השמנה הינה מצב מורכב ורב  –ועל חיינו ככלל. מן הראוי להדגיש את חשיבותו הרבה של נושא העבודה 

השוק בקמפיינים,  רבדים. בעידן הסגידה לרזון והעיסוק המוגבר בדימוי הגוף, אנו עדים להצפה של

פרסומות, כוכבי תרבות ואף אנשי מקצוע )רופאים, דיאטנים ועוד( הקוראים להילחם ב"מגיפת ההשמנה" 

תוך הצעת דיאטות שונות )או דיאטות במסווה( כפתרון האולטימטיבי. האדם השמן רואה כיצד הוא מוצג 

תי אפשרי להתנגד לכוחות החזקים שוב ושוב כחולה, כמי שניצב בפני בעיה הדורשת טיפול. קשה עד בל

שמניעים את תהליך המדיקליזציה. אם נשכיל לחקור לעומק את הלך הדברים מנקודות מבט שונות, נוכל 

אולי להציע דרך הסתכלות אחרת על מצבים של השמנה, בתקווה לשנות את תמונת המצב הנוכחית 

צמם את הדרך לקבלה עצמית ולהוות נקודת אור בחשכה עבור כל כך הרבה אנשים המחפשים לע

 ולהשלמה עם פנימיותם וגופם.  

 הקדמה 

שכתב  Thomas Szasz. הפסיכיאטר האמריקאי מדיקליזציה ראשית כל, נגדיר את משמעות המושג

, מאפיין 2791-1002באופן נרחב על המדיקליזציה של חיי היומיום באוסף המסות שפירסם בשנים 

עות שעד כה השתייכו לתחום אחד, כגון חינוך, משפט, דת וכו', מדיקליזציה כהליך או מגמה בה תופ

מוגדרות מחדש כתופעות רפואיות, כבעיה או הפרעה המצריכים טיפול רפואי. מדובר בהליך בו הממסד 

הרפואי תופס שליטה, תוך נקיטה באסטרגיה סמנטית וייחוסית המציגה את האדם כחולה או את 

מכך, האינדיבידואל נתפש כבעל אחריות מופחתת להתנהגותו  התנהגותו כתוצר של מחלה. כתוצאה

וכמועמד מתאים לטיפול. האדם הופך לאובייקט חסר שליטה, המושפע מהגדרתו על ידי אחרים וזהותו 

מונחת ההבנה של מהי מחלה רפואית  Szasz. בשורש אנליזה זו של 2משתנה בהתאם להגדרות אלו

ים "מחלה", "אבחנה", "טיפול", "רופא" ו"פציינט". לדבריו, מחלה אמיתית, ומכאן מהו שימוש הולם במונח

( גופניים הניתנים לזיהוי אובייקטיבי ומהווים הפרעה במבנה או lesionאמיתית כוללת פגיעה/פצע )

בתפקוד התאים, הרקמות ואיברי הגוף. במדיקליזציה ישנה סטייה מסטנדרטים אלו, סטייה שבה 

מספק  Szasz"פציינטים" למטרת הצדקה של "טיפול" בידי "רופאים".  "מחלות" נבנות ומודבקות על

פרספקטיבה ביקורתית המבהירה את השורשים ההיסטוריים ומכאן גם את ההמשכיות של הפרקטיקות 

 המדיקליזציוניות בנות זמננו וכיצד הן פועלות לעיצוב התודעה והנעשה ברמת השטח. 

טענו כי הרפואה  Margaret Lockואנתרופולוגים כדוגמת  Zola Irving Kennethסוציולוגים כדוגמת 

הופכת למוסד של שליטה חברתית במקום דת וחוקים. מאז שזוהו "מרפאים" שונים בחברה האנושית, 

 . 1דמות המרפא הקלה על לחצי היום יום, במקביל לטיפול הפיזי בגוף שיצא מאיזון לפי ראיית התקופה



רווחה התפישה שבעזרת  29-, הרי שכבר במאה השא קידום הבריאותההיסטוריה של נואם בוחנים את 

המדע ניתן לשלוט בטבע, וכך המדינה החלה להתערב יותר בבריאותם של אזרחיה. הבריאות נתפשה 

כמצרך שבעזרתו ניתן לשפר את הגוף ואת מצבו של הפרט. במקביל החלה להתפתח )בתמיכת המדינה( 

(. הרפואה governmentalityחלק מתהליך נרחב של ממשלתיות )הרפואה על התמחויותיה השונות, כ

ביטאה את הרצון לווסת את בריאותן של אוכלוסיות שונות ולבסס את מודל הגוף האידיאלי, וכך אירועי 

 .   3חיים נורמטיביים לחלוטין עברו מדיקליזציה, כגון לידה, גיל הבלות, גיל ההתבגרות ואפילו המוות

וך לבריאות למקצוע רשמי באנגליה, על ידי הקמת ועדה מרכזית לחינוך לבריאות הפך חינ 2719בשנת 

(Central Council for Health Education עד תחילת המאה העשרים, חינוך לבריאות עסק בהעברת .)

מידע על דרכי התנהגות )לדוגמא, מניעת מחלות זיהומיות על ידי שמירה על היגיינה אישית, או מניעת 

בשחפת על ידי מניעת יריקות בציבור(. העברת המידע בוצעה על ידי הפצת עלונים והרצאות  הידבקות

בלבד. הגישה המקובלת הייתה שבעלי המידע הינם המומחים אשר נותנים הוראות התנהגות לקהל 

כבר התאפיינה בירידה בתחלואה ובתמותה ממחלות מדבקות,  10-הרחב. המחצית השנייה של המאה ה

אנשי מקצועות החינוך והבריאות לעסוק במניעת מחלות באופן מתקדם יותר )קבלת חיסונים, אז התפנו 

שימוש באמצעי מניעה, מניעת עישון ועוד(. בשלב זה החלה מגמת העברת האחריות על הבריאות לידיו 

של הפרט. לפי הגישה החדשה, "נתינת הוראות" להתנהגות הוחלפה ב"שכנוע". התפתח המושג העצמת 

 90-ה(, לאפשר לפרט לבחור בעצמו בסגנון חיים בריא לטובתו שלו. בשנות Empowermentט )הפר

 . מגמה זו עודנה רלוונטית גם בימינו אנו. 4עסק המקצוע בעיקר בסגנון חיים ובמניעת מחלות כרוניות

ם , חלקן רחבות ואחרות צרות יותר, כל אחת משקפת תפישת עולקיימות הגדרות רבות למושג בריאות

ארגון  2741שונה. בעבר נהגו להגדיר בריאות באופן פשטני כמצב של היעדר חולי. אולם, בשנת 

( שינה את ההגדרה וקבע כי בריאות איננה רק מצב של היעדר חולי ומכאוב, WHO-הבריאות העולמי )ה

הורחבה שוב  2712. בשנת 5( גופנית, נפשית וחברתיתwell beingאלא מצב מוחלט של רווחה )

ההגדרה ונאמר כי בריאות היא היכולת לזהות ולממש שאיפות, לספק צרכים ולשנות או להתמודד עם 

הסביבה. לפיכך, בריאות היא משאב לחיי היומיום ולא היעד בחיים. היא מושג חיובי השם דגש על 

 . 2המשאבים האישיים והחברתיים באותה המידה כמו על היכולות הגופניות

( completeים הטיעונים המבקרים את ההגדרה העושה שימוש במילה "מוחלט" )בשנים האחרונות גובר

אם בריאות הינה מצב טוטאלי, כפי שמשתמע מההגדרה, הרי שמרבית  לדבריהם,ומבקשים לשנותה. 

ההגדרה הנוכחית תורמת שלא במתכוון  הטענה היא כיהאנושות איננה בריאה במרבית הזמן. 

ת, שבמקום לקבל סטייה מהנורמטיביות כשונות ברוכה וטבעית, שואפת למדיקליזציה של החברה האנושי

 .  9,1לשנות אותה –לתקן אותה ואף חמור מכך 

 

 



למעשה, בעשורים האחרונים נעשה שימוש במונח מדיקליזציה באופן ביקורתי יותר ולא רק על מנת 

י הרפואה המודרנית לתאר תהליך בו דבר מסוים הופך למושא לעיסוק רפואי. הטענה העולה היא כ

מה האמונים על הגדרת הגבול בין "נורמליות" צוביססה את מעמדה כאחד המוסדות החברתיים רבי הע

מתייחס לאופן  ביומדיקליזציהנורמליות", וכן על הטיפול במגוון רחב של "ליקויי גוף ונפש". המונח -ו"אב

פואי, בתמיכת כוחות הגלובליזציה שבו הפך הגוף לזירה הניתנת לשינוי ולשליטה על ידי הממסד הר

והממסד הפוליטי והכלכלי. בריאות והימנעות ממחלות נחשבת כיום למעלה בחברה. התפישה לפיה מי 

שבוחר לדאוג לעצמו יהיה בריא, משחררת במובן מסוים את הרשויות מאחריותן בנושא ומותירה את 

 . 7הרפואיים יודעי הדבר חייו באופן המתווה על ידי המומחיםאת האדם לנהל את גופו ו

 מאז ועד היום  –המדיקליזציה של ההשמנה 

, האישה השמנה נחשבה כבריאה ופוריה, ואילו הגבר 27-, בעת העתיקה ועד המאה הבמבט היסטורי

השמן נחשב לבעל חשיבות ונכסים. ההשמנה נתפשה כמדד ליוקרה כלכלית וחברתית וכסמן לרווחה 

אלו נבעו מהתפשטותן של מחלות רבות שהרזון היה סימפטום בולט שלהן, ובריאות. ייתכן כי תפישות 

כמו גם תת תזונה בקרב המעמדות הנמוכים שידם לא הייתה משגת למזון ולתרופות. בתקופה 

המודרנית, תפישה זו אינה נכונה עוד ולראשונה בהיסטוריה אין השמנה מקושרת כלל לבריאות ולשפע. 

יה, חלה התפנית הגדולה בתפישה החברתית, עם התפתחות תרבות כבר לאחר מלחמת העולם השני

הדיאטות לצד תפישת הגוף השמן כלא בריא, לא יפה ולא מוסרי. אידיאל הרזון החל לתפוס ולבסס את 

מקומו, במיוחד בתרבות המערבית הסוגדת לשלמות ומקשרת את הרזון עם ערכים חיוביים של הצלחה, 

נו נחשבת ההשמנה לאות קלון והאמונה הרווחת היא כי האדם לא נולד . בתרבות20יופי, עושר וכשרון

 . 22שמן, אלא נהיה שמן, ומכוון שכך ישנו צורך בשינוי מיידי

אם נשים את הדגש על הפן הבריאותי, הרי שההשלכות הרפואיות של ההשמנה החלו להיות מתועדות 

( וקשיי goutכמו עייפות, שיגדון ) תופעות הזכיר  Cullenכאשר, 21-במאה הבספרות הרפואית כבר 

 20-15, הדעה הרפואית הייתה כי משקל עודף של 10-ותחילת המאה ה 27-הנשימה. לאורך רוב המאה 

, למשל, פירסמו שני 2702א דווקא דבר בריא והוגדר כ"מאגר של חיוניות לשעת חירום". בשנת וק"ג ה

 How to Become Fatשמן או שמנמן?" ) רופאים אנציקלופדיה שלמה תחת הכותרת "כיצד להיעשות

or Plump.)  על ידי  50-י שנות ההבשלהקולות המשמעותיים הראשונים כנגד עודף משקל הושמעו

חברות הביטוח בארה"ב שהחלו להציג )מתוך אינטרסים כלכליים( שורה של מחקרים המקשרים בין 

הגובה, לפיהן גדלה פוליסת הביטוח של השמנה לבין עלייה בסיכון לתמותה. כך נולדו טבלאות המשקל ו

 Metropolitan Life"מראשי  Louis Dublin,כל מי שחרג מנורמת הערכים המומלצים. ד"ר 

Insurance Company" , טען נחרצות כי ההשמנה היא המקור העיקרי בעולם לתחלואה ולתמותה

, מבלי להתחשב בשינויי המשקל 15מוקדמת, ואף ציין כי המשקל האידיאלי הינו משקלו של האדם בגיל 

הטבעיים המתרחשים במהלך החיים עם העלייה בגיל. אידיאלים אלה שהיו הרבה מתחת לממוצע 

מיליוני אמריקאים שקודם לכן נחשבו ל"נורמלים" למצוא עצמם כמי באוכלוסייה באותה עת, הביאו 



שמסווגים עתה תחת הקטגוריה של "כבדי משקל". בזמנים אלה היה בדיוק סניף אחד של מקדונלדס בכל 

ארה"ב, שישיית קוקה קולה שלמה הכילה כמות משקה פחותה יותר מזו שמכילה היום כוס משקה 

 . 21מהאוכלוסייה הוגדרו כבעלי השמנת יתר %20-ופחות מ במסעדת מזון מהיר,אחת מוגדלת 

החל המחקר בנושא ההשמנה לתפוס תאוצה ועד מהרה הוגדר שומן הגוף כאיבר לכל דבר,  20-בשנות ה

עם הורמונים, רצפטורים, גנטיקה וביולוגיה תאית משלו, בניגוד להגדרתו הישנה כמאגר אנרגיה פאסיבי. 

. 23ומדידת משקל הגוף הפכה לחלק שגרתי במהלך הבדיקה הרפואית ההשמנה כונתה עתה "מחלה", 

בנקודת זמן זו, עם האדרתה של "בעיית ההשמנה", התפתח מגוון גדול של אפשרויות טיפול בהשמנה, 

החל מצומות וכלה בשימוש במשלשלים, תרופות ומזונות דיאטטיים מיוחדים שהבטיחו ירידה במשקל לכל 

 . 24ילים אחרות אכילה מועטה, נתפשה כפתרון פשוט לבעיה גדולההדבק בהם. דיאטה, או במ

עם התפתחותם של אמצעים טכנולוגיים המאפשרים הפצת תוכן תרבותי ומסחרי בצורה ויזואלית )כגון 

צילום, קולנוע, טלוויזיה, שלטי חוצות, כתבי עת ואתרי אינטרנט(, התעצם כוחו של דימוי הרזון בחברה 

)והגוף הנפשי בפרט( הפכו לחלק מתרבות הפנאי ששאפה לעבודה על הגוף.  המערבית. הגוף בכלל

דית )לרוב, לאלו שימור הגוף הצעיר והבריא נעשה מטרה מרכזית המצריכה השקעה ותשומת לב תמי

של חוסר נחת מן התוצאות(. תעשיית האופנה אף היא תרמה את חלקה במידות הבגדים מלווה מידה 

הבגד לקל יותר החושף את הגוף ופגמיו. הרזון החל משתרש כנורמה  שהלכו וקטנו. בהדרגה הפך

אסתטית והמשקל נעשה חלק אינטגרלי מתרבות הרזון. כך, תחת חסותם של תקציבים ממשלתיים 

ומסחריים, הקמפיינים כנגד "מגיפת ההשמנה" רקמו להם עור וגידים. קמפיינים אלו נועדו להעלות את 

ותיים הכרוכים בהשמנה מעבר לפן האסתטי )מחלות לב, סוכרת, מחלות מודעות הציבור לנזקים הבריא

כליה וסרטן(,  חלקם מתוך אינטרס לשמירה על בריאות הציבור, ואחרים מתוך אינטרס כלכלי בעיקרו 

 . 225,2לקידום שירותי רפואה, כושר וטיפוח, מוצרי קוסמטיקה, תרופות, מזון דיאטטי ותוספי תזונה

יה של ההשמנה איננה רק תוצר של הרפואה המודרנית, אלא הייתה קיימת עוד נראה כי המדיקליזצ

הרבה קודם לכן, אם כי אין ספק שהתהליך התנהל עתה בעוצמה שונה ובאופן שונה. הגישה בעבר 

הייתה הוליסטית יותר, תוך מתן כבוד לטבע הטמון בגופו של האדם, כפי שנכתב באחד מכתבי העת של 

ו. חלק מהאנשים רזים וחלק כל, חשוב כי כל אחד יהיה מודע לטבע של גופו של אותה תקופה: "ראשית

נדיר לפגוש אדם ללא נקודת חולשה. האדם הרזה צריך להעלות  חלק חמים וחלק קרים... שמנים.

 במשקל, ואילו האדם השמן צריך לרזות. האדם החם צריך להתקרר, ואילו האדם הקר חייב להתחמם...

. במעבר מפרספקטיבה זו של שאיפה לאיזון 29לעזור לחלק הלא בריא שישנו באדם"תמיד ישנו צורך 

ושמירה על הבריאות לפרספקטיבה פתולוגית, נטמן הזרע לצמיחתו של תהליך המדיקליזציה כפי שהוא 

 מוכר לנו כיום. 

 

 



 ציוני דרך עיקריים בתהליך המדיקליזציה של ההשמנה

 NCHS (National Center for-עם פרסומו של דו"ח ה /500בשנת נקודת מפתח בתהליך הייתה 

Health Statisticsלפיו שליש מהאמריקאים סובלים מעודף משקל או השמנה לפי מדד ה ,)-BMI .

כותרות העיתונים המובילים הכריזו בראש חוצות כי "ההשמנה בארה"ב הגיעה לממדי מגיפה ואיש לא 

 27-יים בשעתו הצביעו על כך שההשמנה עולה לארה"ב כיודע כיצד להתמודד עימה". החישובים הכלכל

מיליון דולר מדי שנה. הפחד מפני ההשמנה התעצם עם הישמע קולם של מומחים ואנשי מדע באמצעי 

התקשורת, לפיהם "לא צריך לזלול כדי להיות שמן. נדרשת רק חריגה קלה ממאזן האנרגיה, הכנסה של 

מחלה מדבקת על מנת שהק"ג ייערמו". ההשמנה הוצגה כ מעט יותר קלוריות לעומת אלו הנשרפות,

היכולה לתקוף כל אחד אם רק יסיט את מבטו. בניגוד למגיפות ה"מסורתיות", קורבנותיה הפוטנציאליים 

של ההשמנה אינם קבוצה מוגדרת, שכן על כולנו לאכול, לכן "כולם נמצאים בסיכון וחייבים לעמוד על 

 .  22המשמר"

( (globesity" מגיפה עולמית( את ההשמנה כ"WHO-הגדיר ארגון הבריאות העולמי )ה 5001בשנת 

המהווה בעיה מרכזית בבריאות הציבור )על מנת לחדד את משמעות הטרמינולוגיה "מגיפה" ולשם 

איש בארה"ב מאז שנת  200,000-מגיפת האיידס, למשל, גבתה את חייהם של יותר מ –ההשוואה בלבד 

איש בשנה אחת, ואילו עישון  295,000-הביאה למותם של יותר מ 2721שפעת של . מגיפת ה2715

                    (.21אמריקאים מדי שנה 400,000-סיגריות, שמוגדר אף הוא לא פעם כמגיפה, עדיין הורג יותר מ

 2BMI=27m/kg-זו הייתה גם השנה שבה החליטה ממשלת ארה"ב להוריד את ההגדרה לעודף משקל מ

. 27מיליון אמריקאים נוספים הפכו בין לילה לבעלי עודף משקל 17. בפעולה בודדת זו, 2BMI=25m/kg -ל

נאמר שהשפעותיה השליליות של ההשמנה גוברות על אלו של שתיית אלכוהול כבדה, עישון או חיים 

פילו בעוני. ראש מחלקת בריאות הציבור האמריקאית אף הפליג באומרו כי ההשמנה מסוכנת יותר א

מטרור. מגוון של סיכונים ומחלות נקשרו לתופעת ההשמנה: יתר ל"ד, אוסטאוארטריטיס, דיסליפידמיה, 

, מחלות לב, שבץ, מחלות כליה, דום נשימה בשינה, בעיות נשימה וסוגי סרטן למיניהם. כל 1סוכרת סוג 

בבד עם ירידה באיכות אלה, כך נאמר, מובילים בסופו של דבר לצורך בטיפול רפואי מסובך ויקר, בד 

אחד מהאיומים כי השמנה הינה  WHO-ציין ה 777/בשנת החיים וסיכון ממשי לתמותה מוקדמת. 

. לדברי ראשי הארגון, הבעיות הבריאותיות הכרוכות בהשמנה הבריאותיים העיקריים במאה הנוכחית

ת מספקת של פעילות יכולות להימנע על ידי אימוץ של אורח חיים בריא הכולל תזונה בריאה ותדירו

 .  01גופנית

( כי International Obesity Taskforceהכריז יו"ר כוח המשימה הבינ"ל להשמנה ) 773/בשנת 

"ההשמנה צפויה בקרוב להמם ולהציף את מערכות הרפואה בעולם כולו". כך נושא ההשמנה חלחל 

של ממשלות וגופים  דיפויותלמודעות ולתרבות המיינסטרים, תוך שהוא סולל את דרכו לראש סדר הע

תוך זמן קצר יחסית הצליחה ההשמנה להשתלט על כל אספקט בחיינו הפרטיים  פרטיים רבים.

 . 21והציבוריים. תעשיית הדיאטות האדירה רק הזינה את הדאגות והחששות סביב עודף המשקל



בבריאות הציבור המאבק בהשמנה הפך לאחד הדברים העומדים בראש סדר העדיפויות של העוסקים 

בקרב המדינות המפותחות. בהיעדר פתרון בטוח, זמין ואפקטיבי לירידה במשקל, עיקר תשומת הלב 

הופנתה לעבר פרויקטים וקמפיינים קהילתיים וארציים תחת הכותרת הגדולה של קידום בריאות. ראוי 

 . 11ן מוגבלותלציין כי העדויות בדבר יעילותן ארוכת הטווח של דרכי התערבות כגון אלו ה

הנאבקים בהשמנה התמקדו ברמת הפרט וכן בניסיון לשנות ולמזער ככל הניתן את השפעותיה המזיקות 

", שלדעתם מקדמת את ההשמנה ומנציחה אותה. מגוון של דרכי מדיניות הסביבה האוביסוגניתשל "

 הוצעו, חלקן אושרו במהירות על ידי הדרגים הגבוהים ואף יושמו בפועל: 

של  ןפר החלו לאסור מכירה של "ג'אנק פוד" ושתייה ממותקת בשטחם, על ידי  הפסקת פעילותבתי ס

הקפיטריות והוצאת מכונות השתייה מבין כותלי בית הספר. בנוסף, עלתה היוזמה להטיל מס מיוחד על 

 מזונות ומשקאות בלתי בריאים, בד בבד עם הגבלת הפרסום של אותם המוצרים באמצעי התקשורת. היו

שדיברו על אפשרות לחייב עובדים שמנים בביצוע פעילות גופנית יזומה במקומות העבודה, או אפילו 

הטלת קנס על כל מי שלא יעמוד בקריטריונים למשקל תקין. אחרים הציעו חיוב של מסעדות לציין את 

זון מהיר מעדות לסהתכולה הקלורית ואת מרכיבי המזונות בתפריט, איסור על מתן צעצועים לילדים במ

( החלו פונים במיוחד fat camps"למזון מהיר חדשות. מחנות לשמנים )" תוהגבלת פתיחתן של מסעדו

 לאנשים צעירים בעודם מציעים "תרופה" להשמנה, פתרון קסם לכל בעיותיהם. 

ביחד עם סף הריגוש של דור האינטרנט שרק הולך ועולה כל הזמן, מנסים שלל הקמפיינים הללו להתאים 

ת עצמם למציאות הקיימת ולעורר עד כמה שיותר תשומת לב, בעיקר מצד אלה המשתייכים לאוכלוסייה א

הצעירה, בטרם יהפכו אף הם להיות חלק מהסטטיסטיקה של "שיעורי ההשמנה הגואים". במקביל, צבא 

חדש של מומחי בריאות המתמחים בהשמנה, החלו מדברים בזכותם של הניתוחים הבריאטריים ככלי 

לטיפול בהשמנה )ברוב המקרים תוך התעלמות מהבעיות הפסיכולוגיות והחברתיות המקושרות עם סוג 

" מופלים לרעה כאשר ניתוח בריאטרי medically obeseזה של ניתוחים(. לטענתם, אנשים המוגדרים כ"

יך להיות זמין אינו מוצג בפניהם כאופציה טיפולית, ועל כן ניתוח כגון זה הינו "צורך בלתי ממומש" שצר

לכל דורש בכל בתי החולים הגדולים. התומכים בגישות אלו גורסים כי בעזרת אסטרטגיות פטרנליסטיות 

אלו ניתן יהיה להניע את הציבור לעבר הגוף הרזה ובכך לשפר את חייו. מאמצים רבים כגון אלה שצוינו 

מגמת העלייה שחלה בשיעורי עודף "בלימת  –לעיל, מתועלים על ידי גורמים שונים למען מטרת על אחת 

 . 13,14המשקל וההשמנה", אם כי שאלת מידת האתיות והתועלת עולה לגבי חלק ניכר מהמאמצים הללו

 

 

 



 תוצאות התוכניות למאבק בהשמנה

ממשלות רבות ברחבי העולם השקיעו, ועודן משקיעות, כספים רבים בתוכניות שונות ל"מיגור ההשמנה".  

היקף התוכניות הללו ומידת האפקטיביות שלהן, אביא כאן מספר דוגמאות לתוכניות על מנת לעמוד על 

 , חלקן הצליחו וחלקן לא, מי יותר ומי פחות. )תחת כנפי המדיקליזציה( שבוצעו בשטח בשנים האחרונות

", Let's moveהשיקה אשת נשיא ארה"ב, מישל אובמה, קמפיין רחב היקף תחת השם " 1020בשנת 

המבוסס על תוכנית האב של ד"ר רג'ינה בנג'מין, ראש מערך הרפואה במדינה, שהוכתרה גם כ"דוקטור 

של ארה"ב". מדובר בקמפיין לאומי שנועד לעורר מודעות לתזונה נכונה ופעילות גופנית במטרה לספק 

ה איננה רוח גבית חזקה למאבק בהשמנה, בדגש על השמנת ילדים. לדבריה של גברת אובמה, "השמנ

מחלה שאנו עדיין מחכים שתימצא לה תרופה. אנו יודעים שיש לכך מרפא. זה לא כמו לשים אדם על 

הירח או להמציא את האינטרנט. לא נחוץ הבזק גאוני או הישג טכנולוגי. יש לנו עכשיו את כל מה שנחוץ 

אמרה אובמה:  CNNבראיון ללארי קינג ברשת  לילדים שלנו לחיות חיים בריאים".כדי לעזור 

כלנו על הסטטיסטיקות של מימדי ההשמנה בארה"ב, הבנו כי אנו מבזבזים מילארדי דולרים על תס"כשה

מחלות שניתן למנוע אותן, ולחקיקה בתחום הבריאות יש עוד מקום לשיפור בתחום המניעה, בראש 

עיון החל ובראשונה". כשנשאלה מדוע בחרה לקדם דווקא את הנושא הספציפי הזה, אמרה כי הר

כשנוכחה לדעת כי שתי בנותיה אינן אוכלות היטב או מתעמלות מספיק, דבר שבא לידי ביטוי בעלייה 

(. לכן, היא החלה להקטין את גודל המנות שלהן ולהגיש להן יותר אוכל BMI-במדד מסת הגוף שלהן )ה

תי שלה,  החליטה ביתי ופחות ממתקים ומתוקים. אחרי שתוכניתה המצומצמת נחלה הצלחה במגרש הבי

להפוך אותה לקמפיין בסדר גודל גלובאלי, שיראה לאמריקאים ולשאר תושבי העולם כי השינויים 

היה נחוץ מהפך גדול בחיינו כדי לראות נויים קטנים עושים את ההבדל. לא הנדרשים אינם כה גדולים: "שי

 את התוצאות", אמרה אובמה. 

שיא ארה"ב ברק אובמה, שחתם על מזכר מיוחד שמקצה התוכנית זכתה לגיבויו המלא של בעלה, נ

משרדית כוללת להתמודדות עם הבעיה. -לחברי הקבינט שלו שלושה חודשים כדי לנסח תוכנית בין

בדבריו הדגיש כי "מדובר באחת מסוגיות הבריאות הדחופות ביותר". עוד הוסיף הנשיא כי "השמנת היתר 

כדי להתמודד עם המשבר הזה לא היה מספיק. ללא  מוכרת כבעיה מזה עשרות שנים, אך המאמץ

 התערבות יעילה, ילדים רבים יסבלו ממחלות רציניות שיכבידו על מערכת הבריאות שלנו". 

כחלק מהקמפיין, פנתה הגברת הראשונה להורים האמריקאים וביקשה מהם לכבות את הטלוויזיה, 

הארוחות. היא גייסה ספורטאים שינהלו  לדולשתות יותר מים במקום המשקאות הקלים ולהקטין את ג

קייטנות ברחבי ארה"ב, וקראה להעברת חוק שיאלץ את בתי הספר להגיש לתלמידים ארוחות בריאות 

הכוללות יותר ירקות, פירות, דגנים מלאים ומוצרי חלב דלי שומן. בנוסף, פעלה אל מול חברות המזון 

 ותר, או לפחות לסמן את המוצרים בצורה טובה יותר. בניסיון לגרום להן להפוך את מוצריהן לבריאים י

 



השיח בנושא הפך למעין שיחת סלון ארצית, כאשר מצד אחד התוכנית זכתה לשבחים על העלאת הנושא 

לסדר היום הציבורי, ומאידך נשמעו דברי ביקורת על השימוש הרב במונחים של עודף משקל ופחות 

הקריאה לשינוי  –למשמעות המילולית הנעוצה בשמה של התוכנית . מעבר 19-15במונחים של חיים בריאים

" נשמע במובן מסוים Let's moveאורח החיים הבלתי פעיל והגברת הפעילות הגופנית, צירוף המילים  "

כקריאת יציאה לקרב אופיינית של מפקד לחייליו, אלא שכאן האויב הוא שורה של "סכנות המאיימות על 

. ארבע שנים עברו מאז השקת הקמפיין והעומדים בראשו מדגישים כי 11בהשמנה"עתיד ילדינו וגלומות 

מטרתם איננה להביא לתוצאות מיידיות ברמת הירידה במשקל או בהיקף המותניים של ילדי ארה"ב, אלא 

עיקר העניין הוא בשינוי הבין דורי כשהיעד הסופי הוא "לשים קץ למגיפת השמנת הילדים במדינה תוך 

 . 17(2" )ראה איור מס' 1030בהשמנת ילדים עד  %5ולהגיע לשיעור של דור אחד 

 17 1030 לירידה בשיעורי השמנת ילדים בארה"ב עד "Let's move"צפי התוכנית  – 2איור מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

האתגרים הם רבים ואלה הם רק הצעדים הראשונים בדרך ארוכה לשינוי, כך נאמר. בינתיים הוגי 

מספר הישגים כגון: הקמתם של מגרשי ספורט בערים הגדולות, רשת המזון התוכנית מתהדרים ב

              " הכריזה על הורדת מחירים משמעותית על שורה של מוצרים בריאותיים, יותר Walmartהגדולה "

בתי ספר הסכימו לעמוד בסטנדרטים של תזונה נכונה ופע"ג, בנוסף תעשייני מזון חשובים יחד  5,000-מ

כירים במערכת הבריאות והחינוך יצאו בהצהרת כוונות משותפת במסגרתה התחייבו לפעול למען עם ב

. מאידך, יש הטוענים כי מטרתה של גברת אובמה הייתה 03המשך הגשמת התוכנית גם בשנים הבאות

ילדים  4מתוך  3-שאפתנית מדי וסופה באכזבה. כך למשל, תמונת המצב הנוכחית מצביעה על כך ש

אינם עומדים בהמלצות של הממשל הפדרלי בארה"ב ללפחות שעה של פע"ג מדי יום  21-25 בגילאי

(. נאמר כי ייתכן ואחוזי ההשמנה ירדו במקצת, אולם השיעור הכולל של השמנת ילדים 1)ראה איור מס' 

 . 2,313מיליון ילדים הסובלים מהשמנת יתר 21.5-, כ%29עומד על  27-1בגילאי 



 23( העוסקים בפע"ג בארה"ב, חלוקה לפי מין וימות השבוע25-21ור הילדים )גילאי שיע – 1איור מס' 

 

 

 

 

 

 

 

עד  1007תוכנית ארבע שנתית )החל מאפריל  -"Eat well"פרויקט גדול נוסף למניעת השמנה נקרא 

( ביוזמת האיחוד האירופי. מטרת התוכנית הייתה לבצע הערכה של הפעולות שננקטו עד כה, 1023מרץ 

כגון שימוש באמצעי פרסום, חינוך תזונתי בבתי הספר, הטלת מס מיוחד על מזונות בלתי בריאים ועוד 

פעלו לזיהוי הנקודות לשימור ולשיפור, כך שלבסוף ניתן יהיה להציע  כן, . כמו 54(3)ראה איור מס' 

התוויות ומגוון של דרכי התערבות אלטרנטיביות שיקדמו אכילה בריאה ואורח חיים פעיל ברחבי אירופה 

)בקרב המדינות החברות באיחוד האירופי(. בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי הוגי הפרויקט 

ות מקיפה שבוצעה על אודות כל סוג של דרך התערבות, נמצא כי רק מספר ובהתבסס על סקירת ספר

                 קטן של התערבויות אכן עמדו בקריטריונים להצלחה )בייחוד כשמדובר בשימור ההישגים בטווח הארוך(. 

הדגש המרכזי בדו"ח המסכם הוא על הצורך במחקר רציני נוסף, טרם בוחרים להשקיע כמות כה רבה 

 . 33של משאבים בהוצאה לפועל של תוכניות כגון אלו

 Eat well"33"מספר וסוג התוכניות למאבק בהשמנה שנבחנו במסגרת פרויקט  – 3איור מס' 

 

 

 

 

 

 

 



 –" 7/7/לעתיד בריא יזם משרד הבריאות את יוזמת " 1005בישראל נעשו גם כן מאמצים דומים. בשנת 

, 1010ולשיפור הבריאות, תוך קביעת יעדים מוגדרים וברי השגה לשנת תוכנית אב לאומית למניעת חולי 

 "Healthy people 2020"-" של ארגון הבריאות העולמי ו"Health21בהתבסס על יוזמות דומות בעולם )

ועדות שונות שהחליטו על שורה  12של משרד הבריאות האמריקאי(. על מנת לקדם את היוזמה הוקמו 

ראיות בתחום קידום הבריאות ומניעת השמנה. מדובר בשילוב זרועות של  של התערבויות נתמכות

משרדי הבריאות, החינוך והספורט, כדי לצמצם את התחלואה הנובעת מתזונה לא נכונה וחוסר פעילות 

גופנית. התוכנית כללה מספר רב של צעדים שנועדו לסייע לציבור הרחב לקיים שגרת חיים בריאה יותר 

את הגירויים והפיתויים הסביבתיים. כך למשל, נאמר כי תיאסר מכירת מזון עשיר  ובמקביל להפחית

בשומן טראנס, במכוני הכושר יוחלף הצורך בקבלת אישור רפואי בדרישה להצהרת בריאות בלבד ויוגבל 

פרסום מזון בעל ערך תזונתי נמוך בשעות צפיית השיא. בנוסף, נאמר כי הממשלה תתגמל כספית 

יות שיעודדו תוכניות לפעילות גופנית בשטחים פתוחים, דוגמת קבוצות הליכה ושבילי רשויות מקומ

אופניים. קופות החולים יקבלו תמריצים כדי שיוסיפו צוות מקדם בריאות לשורותיהן ויעודדו השתתפות 

בסדנאות להפחתת משקל. כמו כן, ייעשה שימוש בכלי רגולציה לשם הגברת מודעות הצרכנים לחשיבות 

ימוש במוצרים בעלי ערך תזונתי גבוה, כמו לחם מחיטה מלאה. בין יעדי התוכנית: הפחתה של הש

 10בכמות המבוגרים )בני  20%ומעלה(, עלייה של  10בכמות הסובלים מהשמנת יתר )בני  22.1%

יתר -בכמות הילדים והמתבגרים בעלי סיכון למשקל 20%ומעלה( שמשקל גופם תקין, הפחתה של 

 .43רית-ולהשמנת

מיליון שקלים לטובת התוכנית.  100החליטו שרי הממשלה להקצות עלות חסרת תקדים של  1022בשנת 

הכותרת שהתנוססה אז מעל דפי העיתונים ואתרי האינטרנט אמרה: "ממשלת ישראל מהדקת את 

 מגיפת ההשמנה".   –החגורה ומכריזה מלחמה על האויב הגדול של העשורים האחרונים 

תועלת של תוכניות התערבות למניעה ולטיפול -ד לאחר דיונים עמוקים בניתוחי עלותמיזם זה נול

בהשמנת יתר בישראל. החישובים הראו כי השמנת יתר )פרט להיותה גורם סיכון משמעותי למחלות 

 2.24-כרוניות רבות( היא גורם יקר מאוד, המייצר עלויות ישירות של שירותי בריאות בסכום העומד על  כ

מכלל הוצאות המדינה על בריאות. התוצאות מתוך  1.04%מן התל"ג או  0.22%ארד ש"ח, המהווים מילי

הספרות עברו את ההתאמה הנדרשת לתנאים האפידמיולוגיים והכלכליים בארץ, כך שהמסקנה שעלתה 

היא שעלויות הטיפול שנחסכו עקב הירידה בתחלואה גבוהות יותר מעלות ההתערבות, ולכן מרבית 

. מערך ההערכה והמדידה תוכנן על מנת לתת מענה לבחינה 53רבויות חסכוניות וכדאיות מאודההתע

ולניטור של היעדים ומדדי התוצאה וכן לאפשר קבלת החלטות בנוגע ליעילותם של מהלכי ההתערבות 

ל השונים, לרבות המהלך הכולל. שנות הפעילות הראשונות של התוכנית הלאומית אכן הניבו מגוון רחב ש

פעולות ברמה הלאומית והמקומית, אולם חלק לא מבוטל מיעדי המטרה עדיין נמצאים כיום בשלבי 

חקיקה ודו"חות ועדות המעקב טרם פורסמו בשלמותם. לכן, נאמר כי מוקדם מדי בכדי להכריז על 

 ים. כשלונה או לחלופין על הצלחת התוכנית. ייתכן כי היעדים יומרניים מדי, אלו רק הצעדים הראשונ



 המתנגדים למדיקליזיציה 

יש גם מי שקורא תיגר על דפוסי החשיבה של המערכת הרפואית. במקביל למלחמה שהכריזו נבחרי 

הציבור ואנשי המקצוע בהשמנה, נשמעים ברקע גם קולות אחרים שרואים בשיח הרפואי המתחדש 

קב ופיקוח חברתי הנסוב סביב שפת הדיאטה ככלי שרת בידי הממסד, שמטרתו להשליט סדר, מע

מתמשך. לדבריהם, במסגרת זו ניתן ליצור בקלות הבחנה בין אינדיבידואלים ולשפוט את התנהגותם, 

תוך יצירת הירארכיה של גופות בריאים האוכלים את המזון הנכון ובעלי המידה המושלמת. ההסתכלות 

ות בחברה. אנשים על השומן כדבר מסוכן, רק מחזקת את הפחד, את הדחייה ואת יצירת הסטיגמ

שבוחרים לצאת כנגד זכותה של המערכת הרפואית להכתיב את חייהם, נתפשים כמי שמוותרים על 

 . 23בריאותם וכמי שאינם ראויים באמת לטיפול רפואי

חוקר השמנה  Barry Popkin,( הוא Obesity crusaders" )לצלבני ההשמנהאחד מראשי המתנגדים ל"

ותיק ופרופסור לתזונה באוניברסיטת צפון קרוליינה. לדבריו, הללו לא רואים בהשמנה תוצאה של בחירות 

המבוססות על העדפות אישיות, אלא תוצאה של "התנהגות בלתי רציונאלית" שעשויה להיות "ממוגרת" 

אופן שבו החולי " בא להמחיש את הDisease Mongeringעל ידי מדיניות ממשלתית. המושג "

)ההשמנה במקרה זה( "נמכר" באופן המרחיב את גבולות המחלה, כך ששוק הזקוקים לטיפול גדל בעיקר 

 . 914,3מתוך שיקולים כלכליים

בארה"ב, מעוז תרבות האינדיבידואליזם, ההתערבות הממשלתית במטבח והחדירה לחייו הפרטיים של 

כמו מה  יון  לשלוט בבחירותיו האישיות ביותר של האדםהאדם, נתפשים לא פעם כחציית קו אדום. הניס

יאכל או מה ישתה או כמה פעילות גופנית יעשה, גם אם הדבר נעשה בשם "המלחמה למען הבריאות של 

כולנו", נתפש כמוטעה ובלתי מוצדק. רבים נוהגים לעשות את ההשוואה בין המאבק הנוכחי בהשמנה 

עישון או בצריכת האלכוהול. במקרים אלה, ננקטה יד רמה לבין המאבקים שניהלה ממשלת ארה"ב ב

שבאה לידי ביטוי בחקיקה ובאכיפה נוקשים. החשש העולה הוא כי הגינוי החברתי את האדם השמן 

וקולות האזהרה החוזרים ונשנים של מערכת הבריאות מעל כל במה אפשרית, רק ילבו את האש ויעוררו 

יטית, העלולה להקצות את משאביה לטובת יעדים בלתי נכונים. תגובה קיצונית מדי מצד המערכת הפול

כל זאת מבלי להתחשב בכך שאוכל הינו דבר קיומי, חלק בלתי נפרד מחיינו, לכן אימוץ מסקנות המלחמה 

 . 31בעישון או באלכוהול למאבק בהשמנה, נידון מראש לכישלון

שנעשה לאוכלוסיית השמנים. נדמה כי  יש המדברים ממש על דמוניזציה של ההשמנה, על "ציד מכשפות"

האסתטיקה וגלשה אל תחום המוסר. המסרים המועברים לציבור ובעיית ההשמנה חרגה מגבולות המדע 

משדרים לא פעם כי המלחמה האמיתית היא באדם השמן ולא בהשמנה. מסרים אלה יותר מנציחים את 

. באופן פרדוקסלי, כך מורים מחקרים, 37התנהגותיהסטיגמות הקיימות ופחות מעוררי מוטיבציה לשינוי 

היחס החברתי השלילי וההתעללות הנפשית שחווה האדם השמן, רק מרפים את ידו וגורמים לו להימנע 

מפעילות גופנית, להפחית את מידת האינטרקציה שלו עם הסביבה, לאכול יותר ולעלות במשקל )כבמעין 

   .40מעגל קסמים שלא ניתן להיחלץ ממנו(



הצביעו  1023( בשנת AMA-בהצבעה שנערכה במפגש השנתי של החברה האמריקאית לרפואה )ה

הרופאים המשתתפים לתייג את ההשמנה כמחלה הדורשת התערבות, במחשבה שהגדרה כזו עשויה 

לקדם את הטיפול והמניעה של מגיפת ההשמנה. להחלטה זו עשויות להיות השפעות על מקבלי החלטות 

ת הארגון בממשל ואולי אף לשנות את הסטיגמה המלווה ל"הפרעה", לפי נסיון קודם של אימוץ המלצו

האמריקאי. עוד נאמר בכנס כי ההשמנה היא מחלה פתופיזיולוגית ויש דרכים לטפל בה, בין השאר 

באמצעות שינויים התנהגותיים, תרופות וניתוחים וכי להשמנה השפעה בלתי פרופורציונלית על אוכלוסיות 

אחרים הסתייגו וטענו כי  מוחלשות ומיעוטים. רבים מהרופאים בכנס הסכימו כאמור לקביעה זו, אך

הדרכים לקביעת השמנה אינן משוכללות מספיק וכי מבלי להוריד מחשיבות ומדחיפות הטיפול בהשמנה, 

 הרי שקשה להגדיר אותה כמחלה.  

( מסמך המתנגד Council on Science and Public Health)CSPH -בתגובה להצבעה בכנס, הוציא ה

ה נאמר כי השמנה היא אכן מצב רפואי חמור מאוד, אך היא להגדרה של השמנה כמחלה. במסמך ז

מדד בעייתי,  BMI-לבדה איננה עומדת בקריטריונים המתאימים כדי להיחשב למחלה. בשל היותו של ה

אנשים רבים מאובחנים לפיו כסובלים מהשמנה, אף על פי שהם בריאים לחלוטין; לא ראוי שכשליש 

. למעשה, בשנים האחרונות 24חלה על סמך קריטריונים אלהמהאומה האמריקאית תיחשב כסובלת ממ

כמדד לבריאות ונגד הטענות כי כל עודף  BMI-הולכות ומתרבות העדויות שיוצאות נגד השימוש במדד ה

. האמונה 14)כפי שבא לידי ביטוי בפרדוקס ההשמנה(  משקל והשמנה קשורים בהכרח לחולי ותמותה

השנים האחרונות )מהודו  40עלייה ברוב מדינות העולם במשך הרווחת היא שההשמנה נמצאת במגמת 

. אולם, אם בוחנים את הדברים לעומק, ניתן 34נמצא במגמת עלייה  BMI-עד סין, אירופה וארה"ב(, ה

לראות כי שכיחות ההשמנה אכן עדיין גבוהה, אך לא באמת השתנתה באופן משמעותי למעשה כבר מאז 

כשלון. למעשה, אין  %79-75. בנוסף לכך, ישנה המציאות הקיימת והיא שדיאטות בעלות 100344שנת 

לנו כיום שום פתרון אמיתי ובר קיימא לנושא הירידה במשקל. לאור דברים אלה, מדגישים מתנגדי 

המדיקליזציה כי מסע הצלב המתנהל כנגד ההשמנה איננו אלא מסע הפחדה בדמות קמפיינים נמרצים 

 ת הבריאות המסרבות להכיר בהיעדרו של מענה אמיתי לבעיית ההשמנה. של מערכו

 סיכום ומסקנות

ניתן לומר כי תופעת המדיקליזציה מתארת בניסיון לעשות אינטגרציה של כל הדברים שהוצגו לעיל, 

תהליך בו תופעות נורמטיביות עוברות תהליך של תיוג ומובנות כבעיות רפואיות המוגדרות ומטופלות 

חים של מחלה או הפרעה. במסגרת הופעת השיח הרפואי המצליח להשתרש בחברה, מוגדר האדם במונ

שהתנהגות זו מאפיינת אותו כמי שזקוק לטיפול או לתשומת לב רפואית. הרפואה מצליחה לשמור על 

הדומיננטיות שלה, היוקרה שמתלווה למקצוע ולפרופסיה הרפואית מובילה לאמון ברופאים, דבר אשר 

ר אותם לאורך שנים כקובעי מדיניות ומובילי דיעה. בשעה שהרפואה אוחזת בכוח לאבחן משאי

)דיאגנוזה(, סוכנים רבים אחרים מחזיקים ביכולת לקדם דיאגנוזות ספציפיות, אם לא ליצור אותן, במטרה 

פואה בריאות ור-פוליטיקה-לקדם אינטרסים מסחריים, חברתיים, כלכליים ופוליטיים. הקשר בין תקשורת



באופן שלא ניתן לברוח ממנו. ניצול המדיה  10-הפך לשזור במדינות רבות החל מתחילת המאה ה

ההמונית ורתימת עובדי הבריאות בשירות הציבורי למטרות הרפואה המונעת, מאפשרים גישה רחבה 

ת הרפואה לציבור ובעוצמה רבה. השילוב של אידיאולוגיה וטכנולוגיה נותן תחושת כוח רבה למובילי תנוע

 המונעת, כאשר המחיר הוא הפיכת כל אדם ללקוח פוטנציאלי של שירותי הבריאות. 

בדומה לתופעות רבות אחרות, ההשמנה עברה אף היא תהליך של מדיקליזציה. מסמל לבריאות הפכה 

ההשמנה לייצוג סמלי של חולי, במיוחד בתרבות הפופולארית המערבית של ימינו המאופיינת במודעות 

ה לנושא המשקל ובאידיאליזציה של הרזון. ההשמנה ממוקמת במקום של כבוד ברשימת ה"מחלות" יתר

עם התגברות הלעג והדמוניזציה לאוכלוסיית השמנים, נתפשים מצבי שיש למגרן, כ"מגיפה" של ממש. 

ל עודף משקל או השמנה כאות קלון וכעדות לכשלון מקצועי, חברתי ואישי. הללו מספקים את הדלק לשל

ישנן השגות מעטות בנוגע לסיכונים תוכניות ומיזמים שנועדו למנוע מאיתנו "לאכול את עצמנו למוות". 

הבריאותיים העומדים בפני הסובלים מהשמנת יתר חולנית, אולם מן הראוי להדגיש כי טרם ברור לחלוטין 

ל, התשובה לשאלה האם אנשים הסובלים מדרגת השמנת קלה יותר עומדים בפני אותם הסיכונים. בפוע

מהי השמנה ומהן השלכותיה על הבריאות איננה כה מדויקת וחד משמעית כפי שהיא מצטיירת בעיני 

נראה אפוא, כי המדע איננו חייב להיות מדויק וחד משמעי כדי להיות בכל השפעה. ממצאי הציבור הרחב. 

ם לחלוטין, ועדיין הידע הרפואי הספרות המחקרית יכולים להיות להיות נכונים, נכונים חלקית או בדויי

בפני עצמו מספיק בכדי לעורר את תגובתה של המערכת הפוליטית הממהרת להישמע לקולות האזהרה 

נדמה כי התפישה הרפואית והתפישה של מערכת הבריאות ולהקצות את המשאבים הנדרשים. 

מדיקליזציה והפכה  הבריאות ככלל עברה תהליך של החברתית את ההשמנה התערבבו היום לחלוטין.

(. הגבול בין "עודף משקל סביר" לבין השמנה כבר איננו ברור כבעבר, דבר "Healthism"לסוג של דת )

כל עוד אין קונצנזוס על ההגדרה המשפיע על האינדיבידואל, על החברה ועל מערכת הבריאות בכללותה. 

 טה בערפל. של השמנה ועל ההגדרה של מחלה, הקשר בין שני המושגים עדיין לו

 דיעה אישית

העיסוק הציבורי, המחקרי והקליני בנושא השמנה תפס תאוצה רבה בעשורים האחרונים. בעשורים אלה 

ניתן לראות את ההדים הרבים להם זוכה הנושא בחתך רב של אוכלוסיות ומגזרים. כיוון שאין ביכולתנו 

ן כזה שיישמר גם בטווח הארוך(, להבין את הדברים לעומק או להתמודד עם הבעיה )לפחות לא באופ

רבים ממהרים לאמץ את המסגרת הרפואית הלוקחת את תופעת ההשמנה המורכבת ומצמצמת אותה 

 לכדי בעיה רפואית פשוטה שקל לספק לה פתרון כל עוד האדם רוצה בכך באמת. 

שלטון או של לדעתי, ההחלטה של אדם כיצד לחיות את חייו נמצאת בידיו שלו. זהו איננו עניינם של ה

נציגיו, קרי נציגי הרפואה, לקבוע עבורו את סדר העדיפויות שלו. יותר נכון לגייס את האדם מתוך מקום 

של בחירה ולא מתוך הימנעות, תחושת אשם או הפחדה. המערכת הרפואית צריכה להציע לאדם את 

את הדרך שבה הוא הטיפול המקסימלי במסגרת הבחירות שהוא עושה בחייו, לאפשר למטופל להגדיר 

רוצה שיעזרו לו, אם בכלל. מעבר לכך, קיימת שונות טבעית ולגיטימית בגודל ובצורת הגוף שלנו, לא 



נועדנו להיות שווים. כל מי שחורג מהממוצע בחברה נתפש כמי שצריך להשתנות. אולם, המשקל איננו 

השימוש הרב בעגה הרפואית עדות לכל, לא כל אדם שמן הוא חולה כפי שלא כל אדם רזה הוא בריא. 

כחלק מתהליך המדיקליזציה רק מחזק את שפת הדיאטה המהווה מעין חרב פיפיות ומתעתעת בנו לא 

פעם. יותר משהיא מקדמת את האדם, היא מחרבת את תפישת העצמי שלו ואת דרך הסתכלותו על 

בחירה. כמטפלים העולם. זוהי שפה רודנית ומאשימה, שפה של שליטה, שלוקחת מהאדם את חופש ה

עלינו לפעול לפי שיטה ממוקדת בריאות ולא ממוקדת משקל. אדם שיקפיד על אכילה בריאה ועל פע"ג 

יתמקם בסופו של דבר במשקל שמתאים לו, גם אם איננו תואם את אידיאל הרזון. כפי שגורס המודל 

ושרים שאינם תלויי הסלוטגני, האדם השמן לא צריך לאבד חלק מעצמו כדי לזכות בחיים מלאים ומא

משקל. ביום שבו נעסוק בקידום בריאות במקום להתמקד בחולי, ברגע שנפסיק לעסוק במשקל ונתמקד 

בבריאות, גם החברה תשתנה ותהיה טולרנטית ומקבלת יותר. עלינו לנסות ככל האפשר להתסכל על 

לשאוף להיות יותר האדם שמולנו כפרט שלא בהכרח חייב לעמוד בקנה אחד עם הסטטיסטיקה. עלינו 

המדיקליזציה לרוב איננה אמנם מאשר כלים על לוח השחמט של הכלכלה, הפוליטיקה והממסד הרפואי. 

מהווה איום מהותי ומסוכן, אך יש לשים את הרפואה ההולכת ומתפשטת בגבולותיה. מודעות לבריאות 

ם לתחושת רווחה אצל רוב פעילות גופנית ושמירה על משקל סביר תורמי  -הגוף היא אכן דבר חיובי 

האנשים. אולם, חיינו הקצרים אינם רק מסע מחטא לחטא, מעוגה לחטיף, מפרי עתיר סוכר לשוקולד. 

 כדאי, חשוב וצריך להינות מהדרך. 

 

 

 רותם

 כתבת עבודה יפה ומרתקת

 200הציון 

 איילת
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