
אייל גלילי

38גיל: 

מקצוע: פרסומאי ומשווק.

השכלה: תואר ראשון

1מצב משפחתי: נשוי+

מצב בריאותי: סובל מעודף משקל, אך יחסית בריא.
לא מודע למצב הבריאותי ולא מתכנן דיאטה.

פעילות גופנית: לא מבצע.

 נוהג לאכול בבית בערבים עם האישה והילד, אבל בעבודה טוחןהרגלי אכילה:
המבורגרים, פיצות ושווארמות. עושה זאת בעיקר כדי לפצות את עצמו על רגעים

מלחיצים במהלכה. במהלך היום שותה קפה כמה פעמים ואוכל עוגיות עם הקפה.

 בעיקר בשעות העבודה, כאשר הוא לחוץ ומוטרד.מתי מבצע אכילה רגשית:
 פעמים ביום.4-5בממוצע 

 קם בבוקר לעבודה, שותה את הקפה הראשון, אוכל עוגה\סנדוויץ ויוצאיום בחייו:
עם האוטו למשרד. ממהר ואין לו זמן לארוחת בוקר מסודרת. מנהל אורך חיים

תזזיתי ולחוץ. במשרד מנשנש פעם ראשונה בעשר בבוקר עם הקפה השני עוגיות.
בצהריים אוכל בחדר האוכל בשעה שתים עשרה ארוחה מסודרת. בשעה שתיים

קורה אירוע מלחיץ והוא יוצא להירגע עם משולש פיצה. בשעה חמש כוס קפה עם
קוראסון. חוזר הביתה כשהוא מרגיש רע, אבל שוב רעב. אוכל ארוחת ערב מסודרת

עם האישה והילד. הולך לישון עם תחושת כבדות. 

. אייל יודע להשתמש בסמארטפון ובמחשב. יש לו מספר80 ציון נגישות לטכנולוגיה:
רב של אפליקציות בטלפון, רובן קשורות לעבודה ולתקשורת עם האישה והילד.

הסמארטפון מלווה אותו בהפסקות של העבודה כשהוא אוכל ומנשנש, תמיד נמצא
לידו.



גלי מור

15גיל: 

מקצוע: תלמידת תיכון.

השכלה: יסודית.

מצב משפחתי: רווקה.

מצב בריאותי: סובלת מאכילה רגשית, המלווה
בהתקפי אכילה ורגשות אשם לאחריהם.

פעילות גופנית: גלי רוקדת בלט מודרני בסטודיו
השכונתי וחברה בלהקה זה שלוש שנים. פעמיים

בשבוע גלי מתאמנת בסטודיו במסגרת ההכנות לתחרות ריקוד שתיערך בקיץ. היא
מתבוננת בחברותיה הדקיקות והגמישות בקנאה וחולמת יום אחד להיות כמותן.

 נוהגת לאכול עם החברות בבית הספר באופן מסודר, אבל כשחוזרתהרגלי אכילה:
מהלימודים אחרי הצהריים אוכלת הרבה חטיפים. לעיתים נתקפת בולמוס אכילה

בשעות הערב.

 בעיקר בשעות אחרי הצהריים והערב, כשהיא לבדמתי מבצע אכילה רגשית:
 פעמים ביום.3-4ומרגישה מדוכאת בגלל שהיא חושבת שהיא שמנה. בממוצע 

 גלי קמה בבוקר, אוכלת קורנפלקס עם ההורים והולכת לבית ספר. היאיום בחייה:
נוסעת לבית ספר וחזרה ממנו באוטובוס. בזמן זה היא הרבה בסמארטפון שלה.

בארוחת עשר בהפסקה אוכלת סנדוויץ ופרי. בארוחת צהריים אוכלת סלט שקונה
עם החברות במזנון של בית הספר. בארוחת הצהריים היא מדברת עם חברות על

בנים וזה גורם לה למחשבות שליליות כלפי עצמה וכלפי הגוף שלה. בדרך כלל
אחרי ארוחת צהריים היא מרגישה רע ורוצה כבר להגיע הביתה. היא חוזרת הביתה
ואוכלת בדרך כלל חטיף מלוח או שוקולד מול המחשב. אזור המחשב מלא אצלה

תמיד בחטיפים והיא אוכלת מהם כל הזמן. היא מבלה הרבה ברשתות חברתיות,
בעיקר בפייסבוק.  לקראת ערב גלי לובשת את בבגדי הריקוד ונוסעת עם אמה

לסטודיו לאימון. בסטודיו שוב נזפה בה המדריכה על איטיות בתנועה ושהיא צריכה
לשפר את הגמישות. בסיום השיעור חוזרת גלי הביתה עייפה ומבטיחה לעצמה לא

לגעת באוכל עד מחר בבוקר. הערב זה הצליח לה

  בערב היא אוכלת ארוחת ערב מסודרת עם ההורים שבדרך כלל מזכירים לה
.שהיא צריכה לאכול. לפני השינה היא לא אוכלת כי זה גורם לה להרגשה רעה

. יודעת להשתמש היטב בסמארטפון ובמחשב. מבלה80 ציון נגישות לטכנולוגיה:
הרבה זמן ברשתות חברתיות.



יונית שבו

29גיל: 

מקצוע: מוכרת בחנות בגדים.

השכלה: תיכונית

מצב משפחתי: מאורסת

מצב בריאותי: בשלבי הריון ראשונים. רזה ובריאה
בדרך כלל.

פעילות גופנית: הולכת פעמיים בשבוע לחדר
כושר.

 אוכלת ארוחות מסודרות, אבל בעיקר בחוץ ולא בבית. אחרי העבודההרגלי אכילה:
מנשנשת חטיפים בין הארוחות. בזמן העבודה אוכלת ארוחות מסודרות ובערב

אוכלת עם בעלה בדרך כלל בחוץ. אוהבת להתפנק באוכל, ולתגמל את עצמה
במאכלים ברגעים שהיא חווה כהישג בחייה.

 בהפסקות בעבודה, וגם במסעדות כשיש אוכל טעיםמתי מבצע אכילה רגשית:
במיוחד.

 יונית חזרה בדיוק מטיול בחו"ל עם בעלה לעתיד וקשה לה להסתגליום בחייו:
בחזרה לעבודה. בבוקר היא אוכלת חטיף בריאות, שותה שייק בריאותי והולכת
לעבודה בחנות ברגל. היא טיפוס מוחצן וחברותי ואוהבת לפטפט בעבודה עם

חברות ולקוחות. בעשר אוכלת פרי וחטיף כי מרגישה שמגיע לה וגם כי חם בחוץ.
בצהריים אוכלת בבית קפה ארוחה מסודרת. בשתיים שוב אוכלת חטיף כי מכרה

חולצה יקרה ללקוח. היא מסיימת לעבוד אחרי הצהריים וחוזרת הביתה. בגלל
שהיה לה יום עמוס בעבודה, היא משכנעת את בעלה כמו תמיד ללכת למסעדה.

במסעדה היא אוכלת הרבה ומעמיסה על עצמה גם קינוח למרות שכבר לא רעבה.
בלילה הולכת לישון עם תחושת מלאות.

. יונית משתמשת בסמארטפון, אבל מחשב מחוץ לתחום60 ציון נגישות לטכנולוגיה:
שלה. היא בעיקר משתמשת בסמארטפון כדי לתקשר עם החבר ועם החברות. יש

לה מעט אפליקציות, אבל היא שולטת בהן ברמה טובה.



סיגלית גולד

35גיל: 

מקצוע: מנהלת מוצר בחברת הייטק.

השכלה: תואר שני.

מצב משפחתי: נשואה.

מצב בריאותי: סובלת מעודף משקל חמור עקב ביצוע
אכילה רגשית.

פעילות גופנית: לא עושה.

 אוכלת ארוחות לא מסודרות. לפעמים אוכלת בבית ולפעמים בחוץ.הרגלי אכילה:
הכל בהתאם למצב הרוח. מרבה לאכול כמויות גדולות של חטיפים בין הארוחות,

בעיקר בזמן העבודה בעת שחווה תחושת לחץ או תסכול.

 בהפסקות בעבודה, וגם בבית כשהיא מול הטלוויזיה.מתי מבצע אכילה רגשית:

 סיגלית מתחילה את היום עם כוס קפה וקוראסון בבית. בבוקר היא רבהיום בחייו:
עם בעלה ולכן כבר באוטו מנשנשת שקית עוגיות. היא מגיעה לעבודה עצבנית
ומרגישה לא טוב. בשעה עשר היא עושה הפסקה עם עוד כוס קפה וקוראסון.

בשעה שתיים הולכת לאכול כי היא לא רעבה לפני כן בגלל כל מה שאכלה. כשהיא
חוזרת היא מגלה שלא הספיקה משהו ומהלחץ אוכלת שקית ביסלי. בערב היא

חוזרת מתוסכלת הביתה. היא ובעלה אוכלים ארוחת ערב מול הטלוויזיה. בגלל שגם
בעלה סובל מאכילה רגשית, שניהם אוכלים חטיפים ביחד בערבים עד שהולכים

לישון.

. סיגלית משתמשת בסמארטפון, וגם במחשב בצורה80 ציון נגישות לטכנולוגיה:
טובה. היא בעיקר משתמשת בסמארטפון כדי לתקשר עם בעלה ועם החברות. יש

לה אפליקציית דיאטה שלא עובדת טוב והיא מתוסכלת ממנה ושוקלת למחוק
אותה.



שלמה כהן

40גיל: 

מקצוע: מהנדס מחשבים.

השכלה: תואר ראשון

מצב משפחתי: רווק

מצב בריאותי: סבל בעבר מעודף משקל, עבר
לאחרונה ניתוח לקיצור קיבה.

פעילות גופנית: מתחיל כיום לבצע פעילות גופנית
באופן סדיר לאחר שבעבר לא ביצע.

 נוהג לאכול לבד בבית בערבים. קשה לו עם הלבד ולכן אוכל הרבההרגלי אכילה:
לפני השינה, בעיקר מול הטלוויזיה. בזמן העבודה מנסה להסתגל להרגלי אכילה

מסודרים ובריאים יותר שמנסה לאמץ לעצמו, לאחר הניתוח.

 בעיקר בשעות הערב, כאשר הוא חש בדידות ושעמום.מתי מבצע אכילה רגשית:

 קם בבוקר לעבודה, שותה מיץ תפוזים ואוכל יוגורט. לאחר מכן יוצא עםיום בחייו:
האוטו למשרד. הוא לא ממהר כי הוא טיפוס דייקן. מגיע לעבודה בזמן ומתחיל את

היום רגוע. מנסה לא להילחץ בהתאם להוראות הרופא. מחמיאים לו על הגזרה
החדשה בעבודה וזה עושה לו הרגשה טובה ומדרבן אותו לנהל אורח חיים בריא.

בשעה עשר אוכל פרי. בצהריים אוכל בחדר האוכל בשעה שתים עשרה אוכל
ארוחה מסודרת. משתדל לא לאכול דברים נוספים עד הערב ומרבה בשתיית מים.

חוזר הביתה רעב ופותח את המקרר להכין לעצמו אוכל. ארוחת הערב שלו לא
מסודרת והוא אוכל מה שנמצא במקרר בלי קשר לבריא\לא בריא. אחר כך צופה

בטלוויזיה ומנשנש חטיף. לפני השינה נרדם עם שוקולד ליד המיטה.

. משה יודע להשתמש בסמארטפון ובמחשב מעולה. יש100 ציון נגישות לטכנולוגיה:
לו מספר רב של אפליקציות בטלפון, והוא מאוד מתעניין בטכנולוגיה וגאדג'טים.

הסמארטפון מלווה אותו בהפסקות של העבודה ובבית, אבל הוא לא משתמש כלל
באפליקציות בריאותיות.


