


ממציא שיטת ההרזיה  , מנתח ראש וצוואר. ג.א.רופא א, אני ד״ר חרמון

״הדיאטה המנצחת״ ובעלים של

.מספר מרכזי טיפול להרזיה בכל הארץ



וכל  , ברצוני לדבר באופן כללי על ירידה במשקל

.הגורמים המשפיעים על כך

בהמשך אפרט גם מה הם עיקרי  

.שיטת הדיאטה שלי

"הדיאטה המנצחת"



שאלתם פעם את עצמכם כאשר אתם יורדים במשקל לאן 

,  מה קורה לו, המשקל הזה נעלם

?ולמה זה קורה 



שאלתי הרבה אנשים את השאלה  

הרב אמרו ״שהם לא חשבו על  , הזאת

הרבה אמרו ״שהם ממש לא , כך מעולם״

מעט אמרו ״שהשומן נשרף  , יודעים״

.לאנרגיה״

,  אף אחד לא ידע את התשובה האמיתית

לכן אני פה בכדי להסביר לכם ולענות 

.  לכם על השאלה המסקרנת הזאת

בתוך התשובה גלומה הנוסחה להצלחה  

.בירידה במשקל



גופנו מונע בתהליכים כימיים אשר צורכים ותלויים  

.  באנרגיה

כפי שמנוע לא יפעל ללא דלק גופנו לא יתפקד ללא 

.  אנרגיה



.  כל הפעולות בגופנו צורכות אנרגיה

.האנרגיה מתקבלת מהאוכל שאנחנו אוכלים•

האוכל מתפרק לחומרי בניה לצורך בניית תאים  •

.חדשים וחומר בערה לספק אנרגיה

חומר הבערה לא זמין כל הזמן כיוון שאנחנו לא •

אבל חומר בערה שיש בעודף  , אוכלים כל הזמן

בשל כמות אוכל רבה יותר מהתצרוכת  

האנרגטית באותו אירוע נשמרת ונאגרת  

.במחסנים לשעת חירום





.ותהליכים מתרחשים בו כל הזמן, שעות ביממה24גופנו עובד 

.  מכיוון שאנחנו לא אוכלים כל הזמן ואין לנו חומר בערה זמין כל הזמן

מתפרק השומן לשרשראות  ,במחסני האנרגיה בגופנו הקרואים שומן 

, חימצון הגלוקוזה שמתרחש בתאי הגוף. גלוקוזה, פחמן קצרות יותר

הוא מקור האנרגיה לכל התהליכים , כמו בתהליך שריפה רגילה

.  המתרחשים בגוף

השומן הוא למעשה מחסן האנרגיה שמתמלא מאנרגיה שהייתה  

.בעודף באוכל שאכלנו ומשמש מקור אנרגיה כשהיא בחוסר

ניתן להשוות זאת למצבר שעובד ומפעיל מכשיר חשמלי שאינו מחובר 

.לרשת החשמל





הגלוקוזה הנוצרת מפירוק שרשראות הפחמן הארוכות של השומן  

שם היא נשרפת ומייצרת מצד אחד אנרגיה , מגיעה למיטוכונדריות

גז הנפלט בנשימה ומים שנפלטים  , ומצד שני דו תחמוצת הפחמן

. בשתן

המיטוכונדריות הן למעשה התנור של התא ספק האנרגיה שמפעילה  

את כל פעולות החיים שלנו



C55H104O6

! זה שומן

שהיא חומר בערה בסיסי , למעשה מדובר בגלוקוזה

שמחוברת אחד לשנייה ויוצרת שרשרת , של התאים

. אחת גדולה וארוכה של גלוקוזות

ההרכב הכימי של שרשרת פחמימות כזו הוא מספר 

רב של אטומי פחמן שמחוברים ביחס מסוים לאטומי 

.מימן ואליהם קשורים אטומי חמצן ספורים





כל שרשרת פחמנים כזו אוצרת בתוכה אנרגיה רבה בצורת אנרגיה כימית שנמצאת בעיקר  

. בחיבורים בין אטומי הפחמן המימן והחמצן

פירוק הקשרים הכימיים בשרשרת הפחמנים הארוכה והפיכתה לשרשרת קצרה מצריך  

.  אנרגיה

התאים יודעים לשרוף רק שרשראות פחמנים קצרות שהם למעשה הגלוקוזה והם המקור  

אורז או  , במסעדת פאר או מסעדת פועלים, ולכן לא חשוב איפה תאכלו, לאנרגיה שלנו

.לבסוף הכל יתפרק ויהפוך לגלוקוזה, בשר או דגים, לחם



מה קורה לשרשרת הפחמנים בשעה שהיא מתפרקת •
שבירת . מהקשרים בין אטומי הפחמן המימן והחמצן

הקשרים של שרשרת הפחמנים יוצרת חומר בערה  
.בסיסי גלוקוזה שמשמש לבערה בתאים

חימצון הגלוקוזה במיטוכונדיות יוצר אנרגיה וגם תוצרי  •
מים שהם אטומי מימן וחמצן ביחס של אחד  : לוואי

גז המורכב  80%מהתוצר ו 20%לשניים שמהווים כ 
מחנקן חמצן ודו תחמוצת הפחמן שנפלטים בנשימה  

.שלנו



?מה למדנו 

שק״ג שומן שנישרף עם חמצן יוצר ק״ג של דו •
תחמוצת הפחמן וקילוגרם של מים

•C55H108O6+78O2  =55CO2+52H2O

אטומי הפחמן המימן והחמצן שמרכיבים את השומן    •

.הם בעלי מסה ומשקל ולכן הם אינם יכולים להעלם



למדנו שירידה במשקל ופירוק השומן בסופו של •

תהליך מייצרת אנרגיה שאין לה משקל אבל גם  

וזה  . מים וגז דו תחמוצת הפחמן שלהם יש משקל

המשקל שאנחנו למעשה מאבדים בתהליך  

.ההרזיה

כשהסבתא אמרה ״שכשיורדים במשקל זה רק  •

.נוזלים״ היא ידעה מה היא אומרת



ניתן להוכיח בקלות שהאוויר שאנחנו פולטים מהראות  
.  יש בו גם מסה אשר כרגע היא במצב גז ולא נראית

.  אבל ניתן להמחיש את המסה בנקל

21%האוויר שאנחנו נושמים מורכב מגז שמתחלק ל•
.  דו תחמוצת הפחמן1%חנקן 78%חמצן 

החנקן אינו משתתף בהליך הנשימה הוא נכנס ויוצא  •
.  בדיוק ללא שינוי

כמות החמצן בנשיפה יורדת בשל שימוש בחמצן •
.  למטרות בערה ויצירת אנרגיה

כמות דו תחמוצת הפחמן עולה בשל התוצר של •
. הבערה

הרכב האוויר הנשאף מהראות משתנה חנקן נשאר  •
ודו תחמוצת הפחמן עולה ל  17%החמצן יורד ל 78%
3%.





בשל השוני בנקודת ההיתוך או הטמפרטורה שהגז הופך  
ניתן להפריד את האוויר ע״י הורדת הטמפרטורה , למוצק

.  שלו
החמצן  -80הפחמן יהפוך למוצק בטמפרטורה של •

והחנקן בטמפרטורה של  -220בטמפרטורה של מינוס 
.  -180מינוס 

מעלות האוויר  -100אם נקרר מאוד את האוויר ל •
השקוף שנשפנו יהפוך לתערובת גז חנקן וחמצן שקוף  
אבל נקבל אבקה לבנה של אטומי הפחמן שהתגבשו  

.  למוצק
למרות שהאוויר שקוף יש לו מסה ומשקל וברור עכשיו •

.שהוא חלק מהמשקל שאנחנו מאבדים בהרזיה



סרט המחשה של מספר דקות

https://drive.google.com/file/d/0B_61Yg6b-oiNZDFxYzIzcjZuNzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B_61Yg6b-oiNZDFxYzIzcjZuNzQ/view


למדנו איפה שבכדי לרדת במשקל ולפרק שומן אנחנו  

.ולאכול קצת, לנשום, צריכים קודם כל לשתות הרבה



לפני שניגע בשיטות ההרזיה השונות אנחנו חייבים להבין את 

מהות המשפט ״רוצה לרזות ולא מצליח״
.ולמה חשוב לשתות



אפשר לנסות ולסכם עד כה ולהגיד שבכדי לרדת במשקל  
.צריך לשתות הרבה מים



של מאזן הנוזלים כבר גורם לסימנים  2%שינוי של , מים72%-גופנו הינו כ

ממאזן הנוזלים יגרום לסימני מכת חום ואף  5%שינוי של , של התייבשות

.  למוות עם לא יטופל בזמן

יש חובה להחזיר את  , כיוון שפירוק שומן מחייב איבוד מים כפי שלמדנו כבר

המים האלה ולשפר את מאזן הנוזלים בגוף בכדי לקבל ירידה אפקטיבית  

.במשקל



בנוסף למים צריך ״לאכול בכדי לרזות״ לא לחינם זה 

.השם שנתתי לספרי



למדנו שאוכל הוא גורם קיומי ואם אין אספקה של חומר בערה התהליכים 

.הכימיים מתמתנים עד שמפסיקים ונעצרים

.  חייבים לאכול בכדי לקבל ירידה אפקטיבית במשקל

.  להיפך מעכב אותו, צום לא מזרז את הירידה במשקל

קל׳ ביום ולא יותר  600בכדי לרדת במשקל בצורה אפקטיבית צריך לאכול מעל 

בפעילות הגופנית ובתנאי  , במין, מאלף אלף מאתיים תלוי כמובן במשקל

.באקלים



צריך גם להחליט שבכדי , אבל לא די רק בתזונה מידתית ובשתייה מרובה

ולהתמקד בביצוע  , להצליח צריך לותר על כל אותם דברים שאוהבים

.  המשימה ללא כל פשרות

,  לפי מתכוני התפריט הדיאטטי, זה אומר שימי שבת וחג הופכים לימי שיגרה

ימי הולדת ושמחות נחגגים אבל ללא אוכל מסורתי שבדרך כלל רווי באוכל  

.עתיר אנרגיה שומן וסוכר



מהי המוטיבציה שכל כך חשובה לנו בתהליך  

ההרזייה



.ק״ג בדירוג של מאחד עד עשר70אני באמת רוצה להגיע ל 

אין דבר שיכול לעצור  10אם התשובה הכנה והאמיתית היא 

.  את השלמת המשימה

פה מתחילה הבעיה והיא  , אם התשובה היא שבע שמונה

הבעיה הנפוצה והגורם מספר אחד לכישלון



כמה פעמים אמרתם לעצמכם שאתם רוצים לרדת במשקל אבל לא מוכנים  

.  להפסיק את הפינוק שאחרי האוכל או את החלב בקפה או את הסוכר בתה

יש רצון עז לרזות אבל בלי לשלם את כל התמורה ובלי לוותר על הדברים 

.שכל כך אהובים



רק מי שמוכן לוותר על הכל בכדי להשיג את המטרה רק 

יש או שחור או  , בהרזייה לא קיים אפור. הוא יכול להצליח

לכן רק מי שאומר לעצמו בצורה כנה ואמיתית ״כן אני  , לבן

אין דבר , רוצה לרזות עשר מעשר ומוכן לעשות הכל

.  שיעצור אותו והוא יגיע למטרה



נכון הדבר לגבי כל החלטה  , נכון הדבר לא רק לגבי הרזיה

.  ולא חשוב כמה קשה היא, שחשובה לכם בחיים

ברגע שיש החלטה ללכת עד הסוף כולל ויתור על דברים  

שאוהבים הכל הולך והופך לקל יותר והמטרה מקדשת את 

.האמצעים

השלב הבא הוא  , שתינו ואכלנו, אחרי שהחלטנו

להבין שלא מדובר במבצע חד פעמי



ששמחת החיים . כמה קשה לי לראות אנשים שירדו עשרים וארבעים ק״ג: התמדה

השינה שלהם  , הם יכולים פתאום להתכופף ולשרוך את שרוכי הנעלים, חזרה אליהם

נשים במשקל  . השתפרה והם לא נרדמים במשך היום ואפילו חיי הסקס שלהם השתפרו

ירדו במשקל נכנסו להריון וקיבלו  , עודף שעברו טיפולי פוריות ולא הצליחו להיכנס להריון

.  ילד במתנה

וכל זאת מבלי לדבר על האפקט הבריאותי של תוחלת החיים  . אין שמחה גדולה מזו

.  ותחלואה

בקיצור קשה לי לראות את אותם אלה שחזרו אלי לאחר שירדו כל כך הרבה ועברו מהפך  

כשאני שוקל אותם ורואה שהם החזירו את כל , אני רואה אותם ונחמץ ליבי, בחייהם

.המשקל וצריכים לחזור על התהליך בשנית



בכדי שדבר כזה לא יקרה חייבים להבין שהתהליך הינו ארוך טווח שצריך להמשך כל 

שלב הירידה במשקל ושלב השמירה  , תהליך ההרזיה מתבצע בשני שלבים. החיים

.  על המשקל

עד כמה שהוא  , שלב הירידה נשמע קשה אבל אני אומר שהוא דווקא החלק הקל

לעומת זאת שלב  . מדובר במספר חודשים בלבד, קשה הוא זמני ולא ארוך במיוחד

שלב זה חשוב לא פחות משלב  . השמירה מתמשך שנים ולמעשה לא נגמר לעולם

לשינוי  , ולהתכונן נפשית, את שלב השמירה צריך ללמוד לעשות. הירידה ואפילו יותר

.דרך חשיבה ושינוי אורח חיים



השאלה הנשאלת ברגע זה היא  ״מה אני לא אוכל לאכול עוגה  

:״ והתשובה פשוטה?״ ״מה לא אנגב חומוס?בחיים

אבל צריך לדעת איך לקזז  , תמיד אפשר יהיה לאכול עוגה ולנגב חומוס

.  וטובה שעה אחת קודם, אותם

יש דרכים ואפילו לא קשות לשמור על המשקל החדש אבל צריך להיות  

.  ברור שאי אפשר לחזור ולאכול כפי שהיה פעם

יש קיזוזים ויש  , יש חוקים, כמו בתקופת הירידה, גם בתקופת השמירה

.עין פקוחה ששומרת כל הזמן להישאר בטווח הנכון

כשנכנסים לתהליך ההרזיה בצורה רצינית עם רצון לשמור על התוצאה  

מדובר בשינוי  , האחד: משתנים2, לאורך זמן צריך לקחת בחשבון

לקבל ולנסות  , חשיבה לאורך זמן  שיכול להמשך כל החיים והשני

.ולאהוב את הדרך החדשה

אם הכל נעשה . יהיה אפשר להתמיד בו, רק אם אוהבים את השינוי

מתוך מחשבה של ״אסבול כמה זמן ולאחר מכן יהיה בסדר״ אין לכך 

רק מי שישכיל להבין שהשינוי מצריך רצון ואהבה  . כל סיכוי להצליח

סיכוייו גדולים להצליח



,  תהליך ההרזיה ושינוי הרגלי האוכל הוא תהליך שמנוגד לייצר האדם

.  ולכן הוא קשה מאוד ומצריך מחויבות מקסימאלית

האוכל הוא חיוני למחייתנו הבעיה שהטעם והריח שבאוכל שובים אותנו  

.  זו הבעיה העיקרית שלנו. והאוכל הפך ממוצר חיוני למוצר מענג וממכר

ללמוד  , חייבים לשנות את דרך החשיבה לגבי חשיבות התזונה לחיינו

.להנות גם מהאוכל היותר בריא והיותר מזין ואולי הפחות טעים

יש שאומרים ״הוא אוכל המון ולא משמין ואני רק אוכל משהו קטן ועולה 

.  ובכן מדובר ״בסיפורי סבתא״ ואין להם כל אחיזה במציאות. במשקל״

.  פעולות כימיות וסדרה של אלגוריתמיות , הגוף הוא מערכת של איזונים

הכל מתנהל בחוקיות  . לכל דבר יש סיבה. כך שאין מצב של יש מאין

שכשמאזן האנרגיה בגוף חיובי עולים במשקל  , מה שברור הוא, מסודרת

.וכשהוא שלילי יורדים במשקל

נכון שהכל הינו . אם זה היה כל כך פשוט לא הייתה בעיה לרדת במשקל

ואותה  , בסופו של דבר מאזן אנרגטי אבל הדרך לשם לא פחות חשובה

.אנסה להעביר לכם



.  הדרך הנפוצה והידועה לרזות היא מאזן קלורי

.  צריך לאכול את מספר הקלוריות שהגוף צורך בכדי לשמור על המשקל

.  או לאכול פחות ממה שהגוף צורך ולרדת במשקל

ההתנהגות האנרגטית בגוף לא כל כך פשטנית

?זה קצת מבלבל נכון
אם אבקש אותכם לדרג את  . קלוריות של אורז100קלוריות של שוקולד שוות ל 100האם , שאלה

. לפי סדר המשמין ביותר והמשמין פחות, המוצרים הבאים שערכם הקלורי שווה

.שוקולד אורז לחם פרי תפוח אדמה ופסטה: המוצרים הם. ?איך הייתם מדרגים 



עד כמה שזה מוזר המוצר המשמין ביותר הוא  . מהניסיון שלי כמעט ולא קיבלתי תשובה נכונה

זה לא אומר  . ?מפתיע נכון. השוקולד השני פרי אחריו לחם תפוח אדמה פסטה ואורז הכי פחות משמין

בכדי , קלוריות של אורז הם כמות משקלית קטנה שלא תשביע אותכם100, שצריך לאכול הרבה אורז

.להשביע באמת כמות האורז צריכה להיות יותר גדולה ואיתה גם כמות הקלוריות שצבורה בה
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.  אפשר להבין שכל העניין אינו פשוט ויש הרבה מרכיבים שצריך לקחת בחשבון כשעושים דיאטה

.ברור עכשיו שלאכול רק לפי קלוריות ממש מפספס את המטרה ונידון לכישלון

.משתמשים בשיטות הרזיה מתקדמות, בכדי לרדת במשקל הרבה ומהר, היום

. השיטה שאני המצאתי חרמון מן ״הדיאטה המנצחת״ עובדת כבר יותר משלושים שנה

מתי שרוצים מבלי לספור קלוריות ובלבד שלא לערבב פחמימות  ,בשיטה זו ניתן לאכול ללא הגבלה

.וחלבונים

זאת אומרת פחמימות  . בכדי להתקיים כפי שציינתי בראשית דברי צריך חומרי בערה וחומרי בניין

לאכול פחמימות חלבונים מינראליים ושומן  , השומן למדנו שהוא מאגר האנרגיה שלנו. וחלבונים

.ביחד ובאחוזים שונים הייתה התאוריה המפורסמת של התזונה שהתבססה על פירמידת המזון



ומה ייקרה אם . אבל בכדי שכל הזמן יהיו לרשותנו פחמימות וחלבונים צריך כל הזמן לאכול

כמובן , ברור שלו. ?נפסיק להתקיים, באוכל במקרה יהיה רק חלבון או רק פחמימה

ושנית לא הגיוני שתמיד יהיה  , ראשית אי אפשר לאכול כל הזמן. שבטבע זה נלקח בחשבון

הטבע דאג שיהיה תהליך הישרדותי שיעביר אותנו  . של פחמימות וחלבונים, באוכל איזון

את התקופות הלא מאוזנות ויאפשר לנו לאכול ולאגור אנרגיה לזמנים בהם אין איזון באוכל 

התהליך הגאוני שעובר על הגוף במצבים כאלה הוא אפשרות לנצל  . או שהוא בכלל חסר

את המאגר האנרגטי הכלוא בשומן וליצור בעזרת האנרגיה הגלומה בשומן בתהליכים  

חלבון חדש או פחמימה חדשה ממרכיבים שנמצאים . כימיים מורכבים וצרכני אנרגיה רבה

.בגוף

זה בדיוק המקום שבו שיטת הדיאטה שהמצאתי ״הדיאטה המנצחת״ נכנסת לפעולה 

אני מאפשר תזונה שיש בה  . וגורמת לירידה במשקל במהירות למרות שאוכלים הרבה

בכך אני מאלץ את . או חלבונים לרוב ללא פחמימות או פחמימות לרוב ללא חלבונים

,  הגוף להשתמש בחומרי הבניין וחומר הבערה המאוחסנים בגוף וחסרים זמנית במזון

פעולה זאת מאפשרת את המשך  . לפי הצורך , וליצור פחמימה חדשה או חלבון חדש

תהליך שמביא לצריכת אנרגיה  . אמנם במחיר  של בזבוז אנרגיה רבה, החיים התקינים

ודו תחמוצת  , אטומי מים, לפרק שומן ולקבל אנרגיה, שלילית  וזה בדיוק מה שאני צריך

.הפחמן השווים לכמות משקל שירד



 ,מנוגדיםמסלוליםשנייש )בסיסיחומריםחילוף(גופנושלבמטבוליזם

מפרקקטאבוליומסלולבונהאנבולי.מסלול

שלמאוזןמזוןכשישהזמןרוב ,בהרמוניהפעיליםהמסלוליםשני .

אנרגיהויצירתתאיםלבניתשאחראיהמסלולמופעל ,וחלבוניםפחמימות

חלבוניםוחסריםמאוזןלאהמזוןכאשר  .בשומניםנאגרתהאנרגיהעודפי

אנרגיהיוצרשומןמפרקלפעולההקאטבוליהמסלולנכנספחמימותאו

אבלאנרגיהבזבזניתהינהזאותפעולה .חדשיםפחמימהאוחלבוןובונה

לפעולהגוףאתמאלץאנישהמצאתיבשיטה .פעםמידיומתרחשתחיונית

פירוקגדולהאנרגיהלצריכתלגרוםובכךהקטבוליבמסלולזמןיותרהרבה

.במשקלוירידהשומן



במאזן , אפשר להבין שמדובר בסופו של דבר

אבל זה לא נכון לחשוב בהרזיה במונחים  . אנרגטי

צריך לחשוב על הדרך שבא כמות . של קלוריות

האנרגיה שעצורה בשרשראות הפחמנים של 

וייפלטו מים ודו  , השומן תתפרק מהר והרבה

תחמוצת הפחמן ששווים למשקל שאותו אנחנו  

.רוצים להשיל מעלינו



כולם  , מאחורינו יותר ממאה אלף מטופלים שטופלו בשיטה שלי בסניפים שלנו בכל הארץ

חלקם השכילו לשמור על ההישג ואחרים חזרו על התהליך  . השילו מאות טונות של שומן

שיטת הדיאטה נבדקה שנים רבות ונמצאה בריאה וטבעית. שוב

,  רצון, לסיכום תהליך ההרזיה עד כמה שהוא בסיסי הוא תהליך מורכב המצריך ידע

לא כל אחד מצליח לעשות את זה לבד בשל המורכבות וידע  . כח נפשי והתמדה

לסכם  . גם מי שמצליח לעשות את זה לא תמיד עושה את זה בדרך הבריאה, הנחוץ

את ההרצאה בכדי לרדת במשקל ולהישאר בריא צריך קודם כל לפנות לרופא שמבין 

צריך לשנות  , צריך לרצות המון ולהיות מוכנים לוותר על אוכל אהוב, בתהליכי ההרזיה

את דרך החשיבה לגבי אוכל וצריך לאהוב את השינוי ולהתנהג בהתאם לאורך שנים  

.רבות



צריך לדעת גם מה אוכלים ובאיזה  , ראינו שלא רק המאזן הקלורי קובע

ללא  . צריך לשתות הרבה מים ולא לחינם הם קרויים סם החיים, הרכב

וצריך להבין שמים  , שתיה של כמות מים גדולה לא תהיה ירידה במשקל

שאנחנו פולטים בשתן ודו תחמוצת הפחמן שנפלט בגז בנשימה הם 

אטומי הפחמן המימן וחמצן ששוקלים והם אלה שבסופו של יום שווים  

האנרגיה בסופו של דבר  שווה לכמות האנרגיה  , למשקל שאיבדנו

.לאנרגיה אין כל משקל, הנכנסת וכמות האנרגיה הנצרכת

.ומוסבר בספר שכתבתי ״לאכול בכדי לרזות״, מפורט, הכל מרוכז

www.hermonman.com ronyhermon@gmail.com
   054-6666177ד״ר רוני חרמון
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