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הדרך הלוגית–טיפול בהשמנה 
R.D M.Scרקפת אריאלי 

דיאטנית קלינית
ל"דיאטנית ספורט מטעם הועד האולימפי הבינ

המרכז לרפואת ספורט שערי צדק

מושגי יסוד
• Body Build טיפוס הגוף

• Body Size גודל הגוף

• Body composition הרכב הגוף

טיפוס הגוף

משקל
('גובה במ)2

הגוףמדד מסתהשמנהמידת

<18.5תת משקל

18.5-25רצויגוףהרכב

25-29.9משקל יתר

130-34.9בדרגההשמנה

235-39.9בדרגההשמנה

>340בדרגההשמנה

BMI – Body Mass Index
גודל הגוף

חשיבות בטיפולהרכב הגוף

.הערכה מדויקת יותר לקביעת משקל יעד•

הערכה מדויקת יותר של כמות  -למעוניינים להרזות •
.ג שמומלץ להפחית"הק

.מעקב אחר הורדה בכמות השומן•

עליה במסה ללא שומן  /מעקב אחר מניעת ירידה•
(.שריר)

.הערכת פיזור השומן בגוף•
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קפלי עור

BIA

שיטות שדה

שקילה 
תת 
מימית

BodPod

DEXA

CT & 
MRI

שיטות  
מעבדה

DXAשיטות מדידה

מסת שומן•

מסת עצם•

מסת שריר•

עצמות  -בשתי רמות אנרגיה להערכת הרכב הרקמותXהקרנת קרני 
.ורקמות רכות ושומן

 L1-L4שומן בטני נמדד בהקרנה בין חוליות . פיזור השומן גם כן מוערך

בעמוד השדרה

שיטות שדה

קפלי עור

BIA

קפלי עור

קפלי עור
הנחות

שומן בגוףעורי -שומן תת•

באוכלוסייהפיזור השומן דומה •

ממוצע לכל הגוףאתרים נבחרים •

Bioelectrical Impedance Analysis

מעבר זרם חשמלי דרך  
(נוזלים10-20%)רקמת שומן 

(נוזלים70-80%)שומן -ורקמה ללא

חשמלית-עכבת ביו
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Major types of BIA analyzers

הנחיות למדידה

.שעות טרום המדידה2צום לפחות •

.דקות לפני המדידה30–להתפנות •

.שעות לפני המדידה8-12לא להתאמן •

.שעות לפני המדידה8-12לא לשתות אלכוהול •

.סטנדרטיזציה למחזור החודשי-נשים •

שיטות מדידה

סיכום

.להכיר במוגבלויות הגופניות–גנטי –טיפוס הגוף •

.אינו מדד מהימן מספיק להערכת תחלואה–גדול הגוף •

.  חשיבות המדידה לצרכי בריאות וספורט–הרכב הגוף •

.שיטות מעבדה•

.שיטות שדה•

.נורמות•

.להפחית תדירות מדידות•
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-הטיפול בהשמנה 
אנרגיההמאזן 

מדידת כמות האנרגיה במזון

מדידת כמות החום הנפלטת מהמזון בעת : קלורימטריה•
(.חמצונו)שרפתו 

חישוב כמות האנרגיה בכל אחד : הערכה כמותית•
":הגדולים"מהרכיבים 

1 ל"קק4= גרם פחמימה.
1 ל"קק4= גרם חלבון.
1 ל"קק9= גרם שומן.
1 ל"קק7= גרם אלכוהול.

המלצות לפעילות גופנית לשם הרזייה

דקות של פעילות גופנית בעצימות בינונית 150-250•
זניח לטובת ירידה )בשבוע מונעת עלייה במשקל 

(אלא אם משולב עם הגבלה קלורית, במשקל

דקות של פעילות גופנית בעצימות בינונית 250<•
.בשבוע לשם ירידה במשקל

.אימון כוח לא יתרום לירידה במשקל•

Appropriate PhysicalActivity Intervention Strategies for Weight Loss 

and Prevention of Weight Regain for Adults. Position srand ACSM 2009

ל"קק3500-חוק ה

קצב שינוי המשקל יואט עם  
הזמן בשל תגובות אדפטיביות 

של ההוצאה  " פיצוי"של הגוף כ
.האנרגטית

Hall , Lancet.  2011

http://bwsimulator.niddk.nih.gov/
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משתתפי התוכנית  16מתוך 14•
.השתתפו במחקר

6ולאחר , ג"ק60ירדו בממוצע •
.ג"ק40שנים העלו בממוצע 

149–משקל ממוצע התחלתי •
ג"ק
משקל ממוצע בסיום התוכנית  •

.ג"ק90-
–שנים 6משקל ממוצע לאחר •

ג"ק131

RMR 2600–לפני התחרות
.ל"קק

RMR 1996–אחרי התחרות
.ל"קק

(חודשים7.5–שבועות 30)
?החדשות הרעות

שנים ועלייה במשקל  6לאחר 
לא עלה בחזרה ואף   RMRה

.ירד עוד

?האם כל הקלוריות שוות
:ההוצאה האנרגטית בעקבות אכילה•

6-8%פחמימות •

2-3%שומנים •

25-30%חלבונים •

ההוצאה האנרגטית בעקבות אכילת  
2,000תזונה מעורבת בשיעור של 

1,100)פחמימות 55%ל הכוללת "קק
-ו( ל"קק600)שומנים 30%, (ל"קק

175תהיה ( ל"קק300)חלבון 15%
.ל"קק

ההוצאה האנרגטית בעקבות אכילת  
תזונה דלת פחמימות בשיעור של  

פחמימות 10%ל הכוללת "קק2,000
1,055)שומנים 52%, (ל"קק200)

( ל"קק745)חלבון 38%-ו( ל"קק
.  ל"קק245תהיה 

השפעת הרכב הדיאטה על מאזן האנרגיה והרכב הגוף

-ההשפעה של דיאטות איזוקרלוריות השונות ביחס שומן: אנליזה-מטא
.  על הוצאה אנרגטית יומית ושומן הגוף, וזהות ביחס החלבון, פחמימה

N=563  .

.מחקרים מבוקרים32

.  מסך הקלוריות( 4-84%)ושומן ( 1-83%)פחמימה צריכת 

“However, long term weight loss diet studies 
targeting different macronutrients demonstrate 

similar mean body weight trajectories 
corresponding to a similar exponential decay of 

diet adherence with all diets.”
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Behavioral Compensatory Adjustments to

Exercise Training in Overweight Women

השתתפו בתוכנית  , בעלות עודף משקל או השמנה, נשים יושבניות34•
.שבועות8אימונים למשך 

.ובפעילות גופנית, בפעילות, נמדדה הוצאה קלורית במנוחה•

Manthou et al. MSSE 2010

Circulation 2017

“irregular patterns of TEI appear less favorable for the 
maintenance of body weight and optimal cardiometabolic
health.”
“Intentional eating with mindful attention to the timing and 
frequency of eating occasions could lead to healthier lifestyle 
and cardiometabolic risk factor management. “

“There is evidence that both alternate-day fasting and periodic 
fasting may be effective for weight loss, although there are no data that 

indicate whether the weight loss can be sustained long term. In addition, both 
eating patterns may be useful for lowering triglyceride
concentrations but have little or no effect on total, LDL, or HDL cholesterol 

concentrations. These protocols may also be beneficial for lowering 
blood pressure, but a minimum weight loss of 6% may be required to see an 

effect. Intermittent fasting may also be effective for decreasing 
fasting insulin and IR, but fasting glucose remains largely unchanged”

.לתכנן את הארוחות במהלך היום•
.להגדיר זמני ארוחה•
.לצרוך את רוב האנרגיה בשעות היום•
.לצום באפן עקבי בשעות הלילה•
לשלב צומות לסירוגין לטובת ירידה •

.במשקל

סיכום והמלצות-ירידה במשקל 

.ל"קק500-1000מאזן אנרגיה שלילי של •

.ג בחודש"ק2-4–קצב ירידה מומלץ •

י פעילות גופנית  "מומלץ להגדיל הוצאה אנרגטית ע•
.י צמצום קלוריות"ספונטנית ויזומה ולא  ע

.מומלץ מעקב אחר הרכב הגוף•

"רזה-שמן-רזה-שמן"מ" שמן יציב"עדיף להיות •

.מומלצת התאמה אישית•

מומלץ לתת את הדעת לעיתוי האכילה ולרווח את צום  •
.הלילה
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–טרנדים תזונתיים 
המדע שמאחוריהם

R.D M.Scרקפת אריאלי 

דיאטנית קלינית

ל"ודיאטנית ספורט מטען הועד האולימפי הבינ

המרכז לרפואת ספורט שערי צדק

-סוגי דיאטות

קיימות אלפי שיטות אך כולן נופלות תחת אחת מששת  •
-ל "הקטגוריות הנ

• very-low- and low-energy diets (VLED and LED)

• low-fat diets (LFD)

• low-carbohydrate diets (LCD)

• ketogenic diets (KD)

• high-protein diets (HPD)

• intermittent fasting (IF)

לכל שיטה יש גם מחקרים תומכים וגם מחקרים המבטלים  •
.  י חוסר ביסוס"את יעילותה ע

very-low- and low-energy diets 
(VLED and LED)

•LEDיום/ל"קק800-1200-דיאטות הגבלה קלורית.

•VLED יום/ל"קק400-800–דיאטות דלות מאוד בקלוריות .
לרב יגיעו בצורת משקה כתחליף לארוחה המכיל את כל  

.הנדרשים לגוףהמאקרונוטרינטים

(  ג בשבוע"ק1-2.5)ירידה מהירה במשקל -מטרת הדיאטה•
.עם שימור הרקמה הרזה עד כמה שניתן

:VLEDהרכב סטנדרטי של דיאטת •

יום/'גרמאקרונוטרינטים

70-100חלבונים

30-80פחמימות

15שומן

יתרונות וחסרונות

ג "ק1-2.5)קיים יתרון של ירידה מהירה בזמן קצר VLEDלדיאטת •
(.  בשבוע

הדיאטה מלווה במוצרים מוכנים המקלים על ביצועה ואינם דורשים  •
.  הכנה

אין הבדל משמעותי ( מעל שנה)מחקרים מראים שבטווח הארוך , עם זאת•
.LEDבתוצאות שימור הירידה במשקל כשמשווים לדיאטת ה

•VLEDמספר מקרי מוות התרחשו עקב  . עלולה להיות מסוכנת לאורך זמן
השגחה -איבוד מופרז של מסת שריר ואי, צריכת חלבון באיכות נמוכה

.  רפואית

כאבי  , התעלפות, סבילות לקור-אי, נשירת שיער-VLEDתופעות לוואי של •
.  כיווץ שרירים ועצירות, סחרחורות, ראש

.מאומנת ולזמן קצר בלבד, דיאטה זו מוגבלת לאוכלוסיה בריאה•

Low-Fat diets-דיאטה דלה בשומן 

.  שומן בתפריט היומי20-35%מוגבלת עד •

.דיאטה עשירה בפחמימות-שם נוסף •

שומן הוא המאקרונוטרינט בעל הצפיפות –הנחת היסוד •
הקלורית הגדולה ביותר ועל כן הפחתתו תביא להפחתה 

.  גדולה יותר בצריכה הקלורית ולירידה במשקל

לא נצפתה ירידה שונה משמעותית בהשוואה –בטווח הארוך •
.לדיאטות הגבלה קלורית

אינה מגבילה בפחמימות ונחשבת לבריאה -יתרונות הדיאטה•
.י ארגוני בריאות עולמיים"ע

דיאטה דלת פחמימות

.מכלל הצריכה היומית45-65%ההמלצה לאוכלוסיה הכללית •

200מכלל הצריכה היומית או עד 40%פחות מ-דיאטה דלה בפחמימות•
.יום/פחמימות' גר

וסקולרי  -מחקרים הראו יתרון בירידה במשקל ובהפחתת סיכון קרדיו•
.  מהתפריט20%במקרים בהם הוגבלה תכולת הפחמימות ל

גם דיאטה דלה בפחמימות ודיאטה דלה מאוד בפחמימות הביאו  •
.לירידה גדולה יותר במסת השומן לעומת דיאטות הביקורת

.   ההגבלה בפחמימות גורמת לצריכת חלבון גדולה יותר ולתחושת שובע•
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קטוגניתדיאטה 

מהצריכה הקלורית  10%הגבלת פחמימות עד –קטוגניתדיאטה •
.פחמימות ביום' גר50היומית או עד 

תרחיש שקורה  . מצב בו הגוף מעלה את ייצור גופיפי הקטו–קטוזיס•
.  במהלך צום או תחת הגבלה מסיבית של פחמימות

אמור לחסום את תהליכי בניית השומן  קטוזיסתיאורטית מצב של •
.ולגרום לשריפת שומן( ליפוליזה)בגוף 

ככל הנראה לא קיים יתרון משמעותי לדיאטה זו מבחינת ירידה במסת •
.  השומן על פני דיאטות אחרות

בעקבות הגבלת הפחמימות בדיאטה ישנה צריכה מוגברת של חלבון  •
קיימים מחקרים  . הידוע כתורם להרגשת שובע( ג"ק/'גר1.2-1.5)

.  הטוענים שתרומת הגברת החלבון גדולה יותר מהפחתת הפחמימות

קטוגניתדיאטה 

היתרון של דיאטה זו על פני אחרות הוא ככל הנראה תחושת השובע  •
.  המגיעה מכמות החלבון הגדולה

הדיאטה אינה מגבילה בכמות הקלוריות ומביאה לתוצאות של ירידה  •
.  או ברקמת השומן/במשקל ו

הדיאטה מחסירה מהתזונה רכיבים תזונתיים שעשויים להיות חשובים  •
.לבריאות

לא הראתה יתרון על דיאטות אחרות בהקשר של הרכב גוף כאשר השוו  •
.  את כמות הקלוריות והחלבון הנצרכים

.  הדיאטה עשויה להיות קשה לביצוע לטווח הארוך•

 High-protein-דיאטה עשירה בחלבון 
diets

.יום/ג"ק/'גר0.8ההמלצה הכללית לחלבון היא •

1.2-1.6מהצריכה הקלורית או 25%לפחות –דיאטה עשירה בחלבון •
.יום/ג"ק/'גר

יעילה יותר  ( יום/ג"ק/'גר1.6)מחקרים הראו שצריכה כפולה מההמלצה •
בשימור מסת שריר והפחתת מסת שומן במיוחד כאשר משולבת עם 

.  כחאימוני 

.  מההמלצה אינה מניבה יתרון נוסף3צריכה פי •

צריכה גבוהה של חלבון במהלך דיאטה משמרת את ההוצאה  •
.האנרגטית במנוחה

ירידה  , מחקרים רבים תומכים בדיאטה זו למטרת ירידה במשקל•
.  במסת שומן ובהיקף מותניים ושימור מסת שריר במהלך גירעון קלורי

Intermittent fasting-צום לסירוגין 

:קטגוריות3-מחולק ל•

24-מאופיין ב-alternate-day fasting (ADF)לסירוגין צום יום 1.
בתקופת האכילה לא . שעות של אכילה לסירוגין24-שעות צום ו

מתקיימת צריכת פיצוי מלאה על ימי הצום ובסכימה הכללית ישנו  
ישנן חילוקי דעות לגבי  . גירעון קלורי וירידה במשקל ובמסת השומן

.שימור המסה הרזה תחת דיאטה זו

ימי צום של  1-2כולל בין - whole-day fasting (WDF)צום יום שלם2.
שעות במהלך השבוע היוצרים גירעון קלורי שבועי וכתוצאה מכך  24

.  ירידה במשקל ובמסת השומן

Intermittent fasting-צום לסירוגין 

מתאפיינת  –time-restricted feeding (TRF)אכילה מוגבלת בזמן 3.
הראמדןצום . שעות4-8ותקופת אכילה של 16-20בתקופת צום של 

במהלך החודש מתרחשת ירידה  . TRFהוא הצורה הנחקרת ביותר של 
ישנם  .  במשקל הכוללת גם ירידה במסת השריר וגם במסת השומן

מחקרים שראו ששילוב הדיאטה עם פעילות גופנית משמרת מסת 
.  שריר
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1. Eat food

2. Don’t eat anything your great-grandmother wouldn’t 

recognize as food

3. Avoid food products containing ingredients that no ordinary 

human would keep in the pantry

4. Avoid food products that contain high-fructose corn syrup

5. Avoid food products that have some form of sugar (or 

sweetener listed among) the top three ingredients

6. Avoid food products that have more than 5 ingredients

7. Avoid food products containing ingredients that a third-grader 

cannot pronounce

8. Avoid food products that make health claims.

9. Avoid food products with the wordoid “lite” or the terms 
“low fat” or “nonfat” in their names
10. Avoid foods that are pretending to be something they are 
not
11. Avoid foods you see advertised on television
12. Shop the peripheries of the supermarket and stay out of the 
middle
13. Eat only foods that will eventually rot
14. Eat foods made from ingredients that you can picture in 
their raw state or growing in nature
15. Get out of the supermarket whenever you can


