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 מבוא

את העבודה המסכמת בחרתי לעשות בנושא הפרעות אכילה, נושא שנמנעתי מלעסוק בו שנים רבות.  

שלה השפיעה רבות על    השנה, המחל 12יש לי אחות קרובה המתמודדת עם הפרעת אכילה מזה  

האווירה בבית הורי, על הקשר בין חברי המשפחה ובעיקר על היחס המשפחתי לנושאים הקשורים  

 דימוי גוף. משקל ו , לאוכל

 

ות רזות ובשום פנים  יבבית לא היה משקל, היה אסור להביא הביתה מגזינים עם תמונות של דוגמנ

לא להגיד את המילה דיאטה או לחפש מתכונים "בריאים" במחשב הביתי. זה השאיר אותי  ואופן  

הגוף  כלפי לא ידעתי מה אני אמורה להרגיש   . מבולבלת וחסרת אונים מול מושגים של משקל ובריאות

פחדתי פחד מוות להתעסק בו יותר מידי כדי לא להגיע   , לא ידעתי איך להזין אותו ובעיקר שלי 

 אחותי אצל  שראיתי   להפרעת אכילה ולסבול יום יום כמו

 . 

.  בחרתי ללמוד מדעי התזונהולהרחיב את הידע בעניין שהרגשתי    בבלבול על מנת לעשות סדר 

תשובה ברורה   חומר הנלמד אך נוכחתי לגלות שגם לעולם התזונה איןמהוהתעניינתי מאוד  יהניתנ

ים לגבי מה מומלץ לאכול ואיך להגיע למשקל גוף  .ישנם חילוקי דעות רב  בעניין היחס לגוף האדם 

כך שאין לדעת אם   ההמלצות התזונתיות הקיימות משתנות ומתעדכנות מידי שנה ומעבר לכך, "תקין" 

. יצא מכך שלאחר סיום התואר  הדרך שאני פועלת ואוכלת לפיו היום יהיה נכון גם כן בעוד כמה שנים

להמליץ המלצות    ובטוחה הרגשתי מוכנהלא  ו  שהבלבול התעצם ואיתו גם הנתק מהגוף שליהרגשתי 

לטפל  בנתי שאני רוצה ללמוד פניתי ללימודי שפת האכילה, הבעקבות כך  אחרים.תזונתיות לאנשים 

ב'אדם המבולבל', לעזור לאנשים לעכל ולהכיל את הידע התזונתי המוצף בכל מקום מבלי לאבד את  

לגוף שלהם. ללמוד על נפש האדם ומתוך כך להבין כיצד להתייחס לגוף. נחשפתי לשפה    הקשיבות

חשקים הפנימיים שבי  חדשה שאפשרה לי להתחבר חזרה לגוף שלי. ללמוד לסמוך על התחושות וה

כיום. למדתי לראות את הגוף שלי באמת  התזונתיות  לא בהכרח תואמים להמלצות הם גם אם 

חזרה   ורוצה להתחבר ולהרגיש אותו על כל צדדיו. מתוך חיבור חזרה לעצמי הרגשתי שאני מסוגלת 

 דימוי גוף ומשקל. כמו  ם הכואבים והמורכבי  במקומות /שלי דווקא בנושאים   למשפחה

   

אני מוכנה לצלול לתוך עולם הפרעות    ,לאחר התהליך שעברתי בשנה האחרונה  ,אני מרגישה שעכשיו 

 אכילה. אני באה בגישה סקרנית ופתוחה למרות המורכבות והכאב שנושא זה מעלה בי.  ה

ללמוד על    בחרתי,  במסגרת הקורס  mindfulnessוה   ACTוהעמקה בנושאים מעולם ה  ד בעקבות לימו

מאוד להתאים להתמודדות עם   יםלה. הרגשתי שהרבה מעקרונות הטיפול שנלמדו יכול הפרעות אכי 

בחון איך ניתן  זו אנסה ל  מחשבות טורדניות ואובססיביות הנלוות למרבית הפרעות האכילה. בעבודה

האנושי פועל במצב של   mindאציג איך ה ו. אללקדם את הטיפול בהפרעות אכילה מתוך עקרונות  

בהתמודדות עם   ,לו במקצת ו  ,אנסה לבחון איך ניתן לטפל ולעזור  ומתוך הבנה זו הפרעת אכילה 

 ת אכילה.  והפרע
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של  אכילה, את הכאב   רעותאת המורכבות בהפלעומק אני מקווה שעבודה זו תעזור לי להבין יותר  

 .  בכללאחותי בפרט ושל משפחתי 
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 הפרעות אכילה ןמה -רקע

  ,דימוי עצמי  אכילהסביב המתבטאות בעיסוק יתר שם כולל להפרעות נפשיות  ואהפרעות אכילה ה

  מחלק את הפרעות האכילה לארבעה סוגים  DSMה ומלוות לרוב בדיכאון וחרדה. נמוכים,  ודימוי גוף 

 : עיקריים

 

המובילה  דרישות בהגבלת צריכה קלורית בהשוואה למאופיינת  -  ( AN)  אנורקסיה נרבוזה (1

הכחשה של  או  בסירוב לשמור על משקל גוף תקין ו  ,מהמינימום הנורמאלי  החורג למשקל גוף 

הפרעה   ה. בנוסף ישנבמשקלפחד אינטנסיבי מפני עלייה מתוך  המשקל הנמוך הקיים

העדר עקבי של הכרה בחומרת המצב הקיים של  וכן בהערכה העצמית או  ת הגוף סבתפי

 נמוך.  הגוף ה משקל 

 AN מחולקת לשני סוגים עיקריים: סוג מטהר   (Purge-Binge Type ) –  שימוש  התקפי אכילה ו

 משתנים וחוקנים.   ,כגון הקאות יזומות, שימוש במשלשלים בהתנהגויות מטהרות 

ללא    אינטנסיבית עילות גופנית צמצום אכילה, הרעבה ופ  –  (Restricting Type)  סוג מגביל 

 מפצות.   ת התקפי אכילה והתנהגויו

)אכילה בזמן   אכילה   ישל התקפ  ונשנות   אפיזודות חוזרותמאופיינת ב –  (BN)  בולמיה נרבוזה (2

אנשים היו אוכלים  הממוצעת שמכמות המזון   באופן משמעותי  ל מזון הגדולהכמות ש קצוב 

התנהגויות מפצות  המלוות בתחושות חוסר שליטה ושימוש ב (ובאותן נסיבות  זמן באותו פרק

משתנים,   הקאה מכוונת ,שימוש במשלשלים, כגון: לא הולמות במטרה למנוע עליה במשקל 

בנוסף הערכה עצמית ירודה המושפעת   מוגזמת. גופניתעילות צומות ופ  תרופות,  חוקנים,

     מצורת הגוף ומשקלו. 

לצד   אכילה  יאפיזודות חוזרות של התקפ מאופיינת ב  (BED) -  הפרעת אכילה התקפית  (3

 אין התנהגות מפצה. BED, ב NBבניגוד ל תחושת אובדן שליטה.

כילה, ללא עמידה הימצאות של מאפייני הפרעת א -  (ED NOS) הפרעת אכילה לא ספציפית  (4

 .  מלאה בקריטריונים של אחת האבחנות

 

 .  הובולימיבעבודה זאת אתמקד בעיקר באנורקסיה 

 

בתחושות מחשבות   ותמתבטא  ן לעין וחלק ות חלקן נרא ,מלוות בהתנהגויות רבות  אכילה הפרעות 

 ( Sandoz, Wilson 2010) אצל החולה  ותפיסות

   :הנראות לעין  ת התנהגויודוגמאות ל

  וצמצום צריכה קלורית באמצעות שמירה קפדנית  מזון הגבלות  -  (רסטריקציה)צמצום אכילה  (1

התמודדות עם תחושות  לדרך   מהווה  בדיאטות   עיסוקה קרובות   לעיתים על דיאטות שונות. 

   עצמית. הה סתפיהקשות העולות סביב עניין המשקל וומחשבות  
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כישלון בשמירה על   סביב קושי  ו  תחושת תסכול לאחר לרוב יגיעו  -  מפצות התנהגויות  (2

       .זמןרסטריקציה קלורית לאורך 

תקופה ממושכת של   לאחר  תגיע לרוב גם כן  - ( binge eating) התקפי אכילה /אכילה מופרזת  (3

   .בלתי נשלט  צמצום אכילה ומתוארת כמעשה

 עיסוק אובססיבי במשקל ובגוף.  (4

 הפרעות אכילה.  המאפיינים דפוסי חשיבה, רגשות ומחשבות ישנם 

חוסר יציבות   לחוות  נוטים  בקשיים רגשיים. המטופלים   מאופיינותהפרעות אכילה  –  רגשות

   ודיכאון לעיתים קרובות.   , עצבנותעצב וחווים ריגשית 

 נוספות המקושרות להפרעות אכילה הינם חרדה ובדידות.   רגשות

חולים רבים הסובלים מהפרעת אכילה, אובחנו בנוסף בהפרעה חרדתית לרוב    -  חרדה   •

והפחד    כילהסביב ענייני אהחרדה מתבטאת בעיקר  OCD  (Kaye, 2004)פחד חברתי ו

 .  עיסוק אובססיבי בהיגיינהכן פחד מסיטואציות חברתיות והמתמיד מעליית משקל אך גם ב

מרגישות לעיתים קרובות תחושת בדידות קיצונית, זאת   אנורקסיה נערות עם   - בדידות  •

  הסבר אחד לתופעה הוא   שברוב המקרים הסביבה הקרובה מעוניינת לתמוך ולעזור.למרות 

 . שאנורקסיה עצמה שוחקת מערכות יחסים חברתיים ודווקא מעודדת ריחוק מהן

אות בתוך קרח.  ונעים והן מרגישות כלו   םמתארות תחושה שכל העולם מסביבן חמיהחולות 

   McKnight et al., 2009))  תחושת הבידוד מהחברה והסביבה מלווה אותן ביום יום

למתמודדים עם הפרעות אכילה יש אמונות מאוד ברורות לגבי הגדרת יופי. יופי נשי   – אמונות 

אמונות אלו מוחזקות באופן מאוד  יהיה מקושר לרוב לרזון ויופי גברי יהיה מקושר לשריריות.  

( נותנות למחלה ייחודיות משלה עבור  pro-AN beliefsאמונות המעודדות אנורקסיה ) קשה. נו

מטופלים רבים ובעקבות כך הם רואים את המחלה כאורח חיים לכל דבר וכמעצב זהות עצמית.  

אנורקסיה מטשטשת תחושות קשות,  דוגמאות לאמונות כאלה : "אנורקסיה שומרת עליי, 

ות אלו ומתוך כך  עוזר לי לבטא את הקושי שלי". ישנם אתרי אינטרנט המעודדים אמונ  אנורקסיה

 המחלה אצל מטופלים רבים. את  ים מחזקים ומעודד

  כילה הינו מאוד ביקורתי ומלא בהערכות עצמיותהחשיבה בהפרעות א סגנון  –דפוסי חשיבה 

אכלו ואיך הן נראות.    הן טורדניות לגבי מהטרודות ועסוקות במחשבות המטופלות . שליליות

)"כמה אכלתי אתמול?   פרודוקטיביות ומוכוונות כלפי העבר  לא ,המחשבות הן מאוד חזרתיות  

דאגה  או   ,  למה אכלתי? איך נראיתי שמנה עם השמלה הזאת."( תהליך המכונה "רומנציה"

י ניתן  כלל אופן ב( . )"מה אלבש מחר בחתונה? מה אני אבחר לאכול בשולחן?"העתיד  תמידית מ

לראות סגנון חשיבה מאוד נוקשה בהפרעות אכילה. מטופלים מחפשים חוקיות וטקסיות בפעולות  

 הפשוטות בחיים, ויתקשו למצוא גמישות מחשבתית.  

 

( וכך מטופלים  negative biasבהפרעות אכילה ישנה תופעה של ראיית הדברים בראיה שלילת )

ה י המטופלים נוטים להימשך דווקא לדחינוטים לפרש סיטואציות שונות בחיים, בנוסף לכך 

   . (Harrison et al 2012; Cardi et al., 2013)וגועל
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מוח נדרש מינימום  . לכל התסמינים והמאפיינים הנ"ל הצריכה הקלורית משפיעה על יש לזכור כי 

ישפיע על  צמצום קלורי מתמשך לכן    (Dumber; 1998)  על מנת לתפקד   יום/קק"ל   500של 

 .  הנ"ל בפרט תסמינים הל ולככ התפקוד המוחי 

 

 -  אכילה בהפרעות כיום   הרווחהטיפול 

  פועלעל כן הטיפול ו מהפרעות אכילה   שיקום תזונתי מהווה תנאי הכרחי, אך לא מספק להחלמה

 כאשר הטיפול לרוב מלווה בצוות רב מקצועי .  במקביל   יהפסיכולוגבמישור התזונתי ו

 : , ביניהן גישות פסיכולוגיות המשמשות לטיפול בהפרעות אכילהישנן מספר  

הטיפול מתמקד   . BEDו  BNמותאם בעיקר לטיפול ב  -  (CBT)  טיפול קוגניטיבי התנהגותי  •

דם  לחקור את הסיבות שהביאו את הא שאין צורך  ברובד ההתנהגותי ומבוסס על העיקרון 

  16-24) ממוקד ומועד  -הינו טיפול קצרהקלאסי  CBT  הנוכחי על מנת לשנותו. למצבו 

אם זאת נמצא  BN (Fairburn CG, 1993).  נחשב לטיפול המועדף ביותר לטיפול ו מפגשים(

דבר זה הוביל   הקלאסי  CBTלא חוו שיפור בעזרת האשר   לים מטופ  מיעוט משמעותי של

הרלוונטיים לכל   טיפול בסימפטומים שמכוון ל   (Trans-  diagnostic) מותאם  CBT לבניית מודל 

סוגי הפרעות האכילה שלא זכו להתייחסות מספקת במודל הקלאסי כולל פרפקציוניזם,  

 Fairburn)  וכישורים חברתיים לקויים הערכה עצמית בסיסית נמוכה, קשיים בוויסות רגשי, 

CG,2003)  

התנהגותיים וכלים   ם טיפול המשלב כלים קוגניטיביי – ( DBT)י התנהגותי  טיפול דיאלקט •

מתמקד בהגברת היכולת לקשיבות   DBT(. ה  (Dimeff, L.A, 2007מעולם הקשיבות והקבלה 

 .  ,מתוך הבנה  שהדרך להתחזקות מתחילה בקשר שלנו עם עצמנועצמית 

והתמודדות עם תסכול    לויסות מצב הרוח מעשיים  כלים רוכשים המטופלים  כחלק מהטיפול 

בהגברת  ו נפשי  מתוך תפיסה שמרכיב  משמעותי בהפרעות אכילה קשור בקשיי ויסות 

,  היעילות הבינאישית ,מתוך ההכרה שהזירה המרכזית שבתוכה נוצרים הקשיים הינה

     הסביבה. זירת המפגש עם  , פעמים רבות 

ול בהפרעות אכילה כאשר  סוגים רבים של טיפולים משפחתיים לטיפ ם ישנ –  טיפול משפחתי  •

ההתערבות  הינו  , לפי מחקרים רבים,FBT  (Maudsley Family Based Therapy )ה

 . מובנה ממוקד ומוגבל בזמן מודלהינו  Lock J, et al. 2001) .) FBT ביותר המשפחתית היעילה

המשפחה לוקחת חלק פעיל בטיפול  שלבים כאשר בתחילת הטיפול  ההטיפול מחולק לשלוש 

אחריות הולכת וגדלה על האכילה, אם כי   טופל מוענקת למושיקום החולה וככל שהזמן עובר 

  ם טיפול מסוג זה מותא CBT. בשונה מה המשפחה, לרוב ההוריםהיא עדיין נעשית בסיוע 

 .   אנורקסיה ב צעירות  לחולותבעיקר 

פרעה קשה בהערכה העצמית היא גורם חשוב  הלפי גישה זו,  – טיפול לפי גישת ה"עצמי"  •

נו שיקום של  יש . באמצעות קשר בין המטפל למטופל בהתפתחות של הפרעות אכילה

הינם כל הייצוגים הפנימיים של    זולתעצמי ) ויצירה של קישרי זולתעצמי ההערכה העצמית 

 -ההיבטים של הזולת, המשרתים מטרות פסיכולוגיות משמעותיות עבור העצמי
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https://www.betipulnet.co.il(   אמנם הטיפול בהפרעות אכילה באמצעות פסיכולוגיית

  תיאורי מקרה מצביעים על יעילותו העצמי טרם נבדק במחקרים מבוקרים, אך מספר

(Bachar E, 2001  .) 

 

מטופלים    ,זה למרות מבחר  מגוון רחב של טיפולים להפרעות אכילה אך  ישנובנוסף לגישות הנ"ל  

 Juarascio et) הולם ומטופלים רבים נשארים ללא טיפול אם בכלל,   ,בלבד  חלקית  חווים הצלחה  רבים 

al' 2013) .   חוסר התאמה בין  , הינו כיום  ים המוצע  ים הטיפולשל   לאפקטיביות החלקיתסיבה אחת

המאפיינים הפרעות   קריטיים   פקטוריםל  ברובד ההתנהגותי( תמקד מ בלרוש)  הפסיכולוגיאופי הטיפול 

, זאת מכיוון  לגשת לטיפול החולים מאפיין מרכזי בהפרעות אכילה הינו חוסר מוטיבציה של  אכילה. 

   סינטוניות. - ת אגוו מחל  שהפרעות אכילה הינם

- חוויות ותכונות אגו . מחלות אגו סינטוניות מתארות מצב שבו אדם חווה את תסמיניו כחלק מעצמו 

סינטוניות הן חוויות ותכונות שאנו מתייחסים אליהן כחלק מעצמנו, מקבלים אותן, משלימים איתן  

דיסטוניות הן כאלה  - חוויות או תכונות אגו  זאת, לעומת )  .ורואים בהן כהולמות את אישיותנו ורצונותינו

 ( . שואפים להשליך מאיתנושלא מותאם לנו ושאנו לא רואים בהן כחלק מעצמיותנו, רואים בהן כדבר 

יראו   בהכרח מכיוון שהם לא  CBTטיפול התנהגותי כגון יהיה קשה לגייס אנשים עם הפרעות אכילה ל

עם מחשבות טורדניות לגבי  למשל  שכנע אותם להתמודד ליהיה קשה  שיש להם בעיה וצורך בטיפול. 

ההתנהגות  מכיוון שהם לא בהכרח חווים את  ת שינויים התנהגותיים סביב האכילה עשומשקל ול

, ובלי מוטיבציה פנימית ורצון כנה לעבור תהליך טיפולי ומיטיב הטיפול לא יהיה  בעייתי כמשהו שלהם 

 . ( (vanderlinden, 2008  אפקטיבי במלואו 

  

https://www.betipulnet.co.il/
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 שפת האכילה

הגישה מאמינה  .אכילה ותפיסת גוף  ת מטפלת בהתנהגויוגישה השפה ו שפת האכילה הינה  

 HEAS(Health at  -ברוח גישת ה בשונות הטבעית בגודל וצורה של כל אדם באשר הוא  

Every Size  ) לב    שימת תוך   והנפש . שפת האכילה מעודדת קשיבות וחמלה כלפי הגוף

 . ושובע פנימייםלאיתותי רעב  

 

טיפול   ,ACT  (Acceptance Commitment Therapy )טיפול מסוג ה הגישה נשענת על עקרונות 

תוך קבלת   וטובים יותר   שמטרתו להרחיב גמישות פסיכולוגית כדי לאפשר חיים מלאים יותר

 . ( (Harris, 2009 הכאב, שהינו חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהחיים 

  ACT הקשורים ביניהם: מרכזיים תהליכיםמושתת על שישה   

במקום לשהות במחשבות  לאפשר לחוות את מה שקורה בהווה    -  "כאן ועכשיו" ל  חיבור .1

 לקרות.   שעתידעל מה היה בעבר או מה 

ותחושות פיסיות לא רצויות מבלי לנסות   ,, רגשות מחשבות להכילהיכולת   -  קבלה  .2

  במקום ן כלה של רגשות ותחושות כפי שהה. להימנע מהןלשנות אותן, לשלוט בהן, או  

   .  פתרונות להן או להיות בלחץ על מנת למצוא  ןלנסות להיאבק בה  ,מהן "לברוח" 

כדרך  היכולות לראות את המחשבות שלי כמשהו נפרד מעצמי,  – היפרדות קוגניטיבית  .3

 כאמת מוחלטת.   ן לחוות אותלייצור מרחק מהמחשבות במקום 

המחשבות והרגשות שלי מעמדת צופה במקום  היכולת לראות את  –  טקסטעצמי כקונ .4

תיאורים  לפי ולא  כמכלול של דברים לראות את עצמי לזהות את עצמי עם המחשבות , 

 . םספציפיי 

לחיי במקום לנסות ולרצות אחרים. הערכים   מה שנותן משמעות  לחיות על פי   –ערכים  .5

 את הדרך.  ורים ור הממהווים מגדל

ערכים שהגדרתי לעצמי לצורך מימוש  חיבור ל בעקבותנקיטות פעולות  –פעולה יעילה  .6

 חיים מלאים.  

  , אייהלום שה   דיאגרמת התהליכים הנ"ל קשורים ביניהם ומהווים שש צלעות המרכיבים 

  -mindfulnessנעזרים בתרגול של   ACTבתהליך הטיפול בגישת ה   .הגמישות הפסיכולוגית 

וללא  תשומת לב לחוויה הנוכחת ברגע הזה, בגמישות, בפתיחות ובסקרנות ללא העדפה  

 ( Harris,2009)  שיפוטיות

 

   

 

 

 

 

 

  Mindfulnessהצלעות הנ"ל מרכיבות את ה 

 .ACTהמשמש כלי לתרגול תהליכי ה 
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 שפת האכילה יכולה לעזור לטיפול בפרעות אכילה? כיצד

להגיע לחיים מלאי בחירה וחירות פנימית במקום ללכת לפי    לעזור לאדם  נהמטרת שפת האכילה הי

שהוא  הצורך האמיתי   ו לתת לאדם כלים של קשיבות כדי להבין מהו  תכתיבי החברה החיצונית 

 . צירת גמישות מחשבתית. כדי לצאת מחיי שליטה לחיי בחירה יש צורך בי מרגיש 

לחוות את  מאפשרים לאדם  mindfulness- ה תרגולי ו ACTיצירת הגמישות באמצעות עקרונות ה 

פה ומתוך כך להבין שיש לו בחירה ושליטה על חייו. יצירת המרחק בין  ומעמדת צ  הרגשות שלו 

  ומתוך כך את המכלול של הסיטואציה היא זו המקנה את היכולת לראות לבין המחשבות עצמי  ה

הפנימית   המוטיבציה זהות הזדמנות לשינוי ולעלות אתניתן ללהסיק שאולי יש מקום לשינוי. כך בעצם 

 .  אצל המטופל 

 

שמגיע מתוך ענווה   הינו שינוי שינוי ה  .מעודדים את המטופל להתחיל את השינוי שפת האכילה ב

סבלנות והכלה    הרבהעם אך   ,התקלקל עם השנים את כל מה ש נצליח לתקן ציפייה ש ללא  וצניעות

חוויות הקשות שהן חלק בלתי נמנע  , יחד עם המחשבות והו לקבל את עצמ  את המטופל  אפשר ללמד

 מהחיים עצמם.  

בטיפול בהפרעות אכילה נרצה קודם כל לעזור למטופל לראות את המחשבות שלו, ליצור מרחק בין  

   חשבות לבין עצמו ובהמשך להבין שהמחשבות הללו אינן מועילות ומיטיבות עימו. המ

  לנסות המחשבות הטורדניות הקיימות סביב האכילה ובמקוםאת במקום להילחם ולנסות להדוף 

לתקן אותם, נרצה ללמד את המטופלים כיצד לשנות את מערכת היחסים שלהם עם המחשבות הללו  

 (.  Juarascio et al' 2013על ידי קבלה של נוכחות מחשבות ורגשות אלה )

שבו בחנו את הטיפול בשיטת    2013כטיפול בהפרעות אכילה נבדקה במחקר שנערך  ACTיעילות ה 

 .  ( Adrienne Juarascio, 2013)  מקובלות תו אל מול הטיפול בשיט  ACTה

המחקר השווה בין שני קבוצות של מטופלי הפרעת אכילה המטופלים בקליניקה בארה"ב, כאשר  

"סטנדרטי" של הקליניקה והקבוצה השנייה קיבלה בנוסף לטיפול  הקבוצה אחת קיבלה טיפול 

ה( לאחר חצי שנה שני הקבוצות  ולאנורקסי ה מסלולים שונים לבולימי 2)היו   ACTהסטנדרטי טיפול ב 

הראו שיפור ניכר יותר.   ACTהדגימו שיפור בהתנהגויות אכילה אך הקבוצה שעברה התערבות של 

עברו פחות אשפוזים חוזרים בזמן שהיו תחת התערבות    ACTבנוסף, המטופלים שקיבלו טיפול ב 

י מתאים ויעיל לטיפול  יכול להיות כלי טיפול ACTמחקר זה מדגים כי טיפול מסוג  .ACTטיפול 

 בהפרעות אכילה.  

 

 - MBיכולים לסייע בטיפולים בהפרעות אכילה ואף פותח גישת   mindfulnessתרגולים ומדיטציות של  

EAT (mindfulness-based eating awareness training)     המותאמת ספציפית לטיפול בBED   .

(Kristeller& Hallett, 1999) 
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המיועד להמחיש ולהציג להן את השינוי המחשבתי וההשפעות   ANור חולות בשפותח עב  מודלישנו 

 . ( Schmidt et al, 2014)על חייהן.  אנורקסיהשל  

 המודל בנוי משני חלקיים עיקריים: 

")תכונות אופי שלי, חוזקות שלי, תמיכה שיש לי, אירועים מהעבר   AN"מה אני מביאה איתי ל •

 שעיצבו את השקפת עולמי.( 

 לנהל את חיי( ו מה מתחזק את ההפרעה ומעודדת אותה להמשיך " )AN"מה מעודד את ה •

שבין שני החלקים ישנו חוסר התאמה. כלומר המשאבים   ותמטופל ה להסיק יחד עם ניתן  

 .  ANשיש לי, לא בהכרח מספיקים להתמודד עם הקושי והאתגרים הנלווים ל והתמיכה

מעודדים את הפרעת  העל מנת להמחיש בצורה ציורית ופשוטה למטופלות את הפקטורים 

ג פקטור המעודד את  עלי כותרת, כאשר כל עלה מייצמעיצבו תמונה של פרח המורכב האכילה, 

 .  "(  "the petals of a vicious flowerפרעה )הה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ושפת האכילה, אך ניתן לראות בו קווים מקשרים.  ACTל  התייחסותאמנם מודל זה פותח ללא 

 pro-anorexia ג הכותרת המייצ  הניתן לראות את על Valued nature of AN בקטגוריה של .1

beliefs  של חולות  הערכיםמשפיעים על האמונות הללוAN    חולות  , ומחקרים מראים כי אצל

. הצורך להיות  בערכים חדשים   ים מוחלפהשחיקה של הערכים הבסיסיים ישנה    קסיהוראנ

  יםהחדש כיםהערלאור  מתגמדים ערכים שבעבר היו חשובים כבר  חשיבות רבה ו  תופס רזה 

כחלק   . (  Tan, Hope, Stewart and Fitzpatrick,2006) הפרעת האכילה. בעקבות   ושהגיע 

חקור ולגלות מה הערכים המובלים את חייה,  ל  תלעזור למטופל  מנסים  י, הטיפול התהליך מ

כמה  ,בעבר ולראות איך ערכים אלו השתנו היום   ה משמעותיים עבור איזה ערכים היו 
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רוצה ואולי אפילו גורמת לקונפליקטים   ה שהייתהאנורקסיה מפריעה לחיות על פי הערכים  

   בין ערכים בעבר ובהווה.  

יתר עם    הזדהותמתייחסת לבעיה של  AN as identity–עלה הכותרת השני בקטגוריה זו  .2

המטופלת נצמדת לתיאור העצמי שלה   שבו  שג" מ"עצמי מו, מצב של  האנורקסיה

כאמת מוחלטת   עצמהה כלפי  גיש שהיא מר , ורואה את המחשבות והתחושות כאנורקסית

כחלק  על מנת ללמד את המטופלת לראות עצמה כמגדירות ומעצבות את האישיות.  ו

לראות את המחשבות ממבט מלמעלה ומתוך כך להבין  מלמדים את היכולת ,  מקונטקסט

דברים המרכיבים את האישיות.  רק חלק אחד מתוך מכלול שלם של  שהרגשות הללו הם 

במקום להיאחז בהן    , המרחק בין המחשבות ליצירתהפרדה קוגניטיבית  תרגל ניתן ל

ולהיסחף בהן. זוהי היכולת לראות במחשבות בדיוק מה –מחשבות שבאות וחולפות, ולא 

ש תרגולים שעושים  י.  להתייחס אליהן כאל אמיתות מוחלטות ולהתנהל מתוכן ולא  שהן  

אנורקסיה כדי לעזור למטופלת לנתק את הרעיון שהאנורקסיה היא חלק מהזהות  החצנה ל

 (.  Espindola, Blay 2009)  העצמית. 

 

המתאר את    excessive detail focusיש עלה כותרת המייצג  Thinking styleבקטגוריה של  .3

  "zoom out"יש קושי לעשות לחולות אנורקסיות הבעיה של התעמקות בפרטים הקטנים,  

חשיבה הנוקשה המיוחסת לחולים  צורת הדבר זה תורם ל  ללית. ולראות את התמונה הכ

יצירת הגמישות   . זו בהפרעות אכילה המיוצגת על ידי עלה הכותרת השני בקטגוריה

ירת מרחק בין עצמי לבין המחשבות וככל שיש התעמקות  מתאפשרת על ידי יצ הפסיכולוגית 

 .   ים לתהליךק והנפרדות הנדרשחלייצור את המר  יותר בפרטים הקטנים יהיה קשה 

 

איתם    והחברתיים לקשיים הרגשיים  ת מתייחס Social and emotional mindהקטגוריה  .4

רך להימנעות  כד באים פעמים רבות, תסמיני הפרעות אכילה   מתמודדים בהפרעות אכילה. 

על מנת להתמודד עם התחושות הללו מלמדים  . שהמטופלות חוותמתחושות פנימיות קשות 

לאפשר להן להיות כפי שהן, ללא  ו למחשבות שהן מרגישות   קבלהלעשות את המטופלות 

, לאפשר למחשבות לבוא וללכת באופן  הן מכאיבות או נעימות  המחשבות קשר לכך אם 

 ולהפסיק להיאבק בהן.   טיבעי

 

שממחיש בצורה ציורית ופשוטה את אופי המחלה וההשפעות שלה על החיים מאפשר   ל דעצם המו 

, יצירת מרחק זה תאפשר תהליך של  מעצמן  לראות את המחלה כמשהו נפרד ועצמאילמטופלות  

   .  לתהליך תית וממילא תעזור לרתום את המטופלות  במחש יצירת גמישות 
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כגון   ישנם תרגלי כתיבה טיפוליים זור למטופלות לזהות את תפקיד האנורקסיה בחייהן, על מנת לע

כתיבת מכתב לאנורקסיה כחבר או כאויב. במכתבים אפשר לדמיין את החיים עם או בלי האנורקסיה  

והמכתבים מאפשרים קצת לבחון האם האנורקסיה באמת מועילה לי שוב על ידי יצירת מרחק  

מטרת התרגיל היא להעלות מוטיבציה לשינוי   אנורקסיה.מחשבות על העצמי לופרספקטיבה בין ה

   .  כמשהו נפרד ועצמי  אצל המטופלת על ידי הכרה במחלה
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 סיכום

בעיסוק יתר סביב אכילה ,דימוי עצמי ודימוי  בעיקר  המתבטאות  נפשיות  הפרעותהפרעות אכילה הינן 

המוצעים כיום   הפסיכולוגיים הטיפולים רוב כאשר  מקצועי נעשה בצוות רב  הן הטיפול ב . גוף

עם המחשבות הטורדניות   מתמקדים ברובד ההתנהגותי, כלומר נותנים כלים מעשיים להתמודדות 

   .גוףה אכילה ודימוי העניין סביב 

לה לסייע  היא יכו כיצדולבחון   גישת טיפול שונה, טיפול בשפת האכילהבעבודה זו ניסיתי להציג 

 בטיפול בהפרעות אכילה. 

 

רגשות   ובבסיסה מאמינה כי אין צורך להילחם במחשבות,  ACTשפת האכילה נשענת על עקרונות ה 

. הגישה מלמדת  להן לבוא וללכת כמו שהן עושות באופן טבעי לאפשר  ו  לקבל אותן   א אל,  ותחושות

עמדה זו מקנה למטופל אפשרות    מעמדת צופה ולא להילכד בהן. מחשבותיואת המטופל לראות את 

 הטיפולי.  את התהליך  התחיללהחליט מתי ללגייס מוטיבציה ו מאפשרת לו ובחירה  

 

בהפרעות אכילה בדומה להפרעות נפשיות אחרות לא תמיד משיגים החלמה מלאה, כלומר ביטויי  

את  לכן דווקא גישה זו המקבלת ומכילה המחלה יהיו נוכחים במהלך החיים בצורה כזו או אחרת,  

 טיפול בה. ליכולה להתאים   מטופל המלוות את הורגשות  התחושות מחשבות  

מתייחס להימנעות מחוויה, העלאת מודעות לקשב עצמי  טיפול בגישת שפת האכילה מעבר לכך, ה

 ובירור ערכים פנימיים כל אלו מהווים גורמים משמעותיים המאפיינים הפרעות אכילה. 

 

המקבלת את המחלה על כל תסמיניה וביטוייה ומלמדת דרך ליצירת מערכת יחסים עם  , גישה זו

 . יכולה לסייע רבות לטיפול בהפרעות אכילה , במקום לתקן אותם שות ורגשות והמחשבות, תח 

 

מתהליך כתיבת העבודה, היה לי מעניין מאוד לחקור ולהתעמק בפעם   י נהנית  –  ובנימה אישית

 הראשונה במאפייני הפרעות אכילה ובהבנת השפעתן על ההתנהגות והחשיבה של החולים.  

אני מרגישה שזה עזר לי להבין את המורכבות של המחלה וכמה היא משפיעה על כל רבדי החיים.  

 צורה טובה יותר את אחותי ומשפחתי.  הבנה זו מסייעת לי לקבל, להכיל ולהבין ב

 

אני לא מתיימרת לחשוב ששפת האכילה יכולה להביא להחלמה מלאה, הפרעות האכילה הן הפרעות  

אך אני בטוחה שגישה זו    .מורכבות אשר דורשות טיפול מקיף וארוך טווח, אולי אפילו לכל החיים 

לחולים  ולעזור    לסייעם רבות המציגה נקודת הסתכלות שונה על הטיפול בהפרעה יכולה לתרו

   משמעותיים יותר. ובהפרעות אכילה להגיע לחיים מלאים יותר, טובים יותר  
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