
בבוקר ום  הי ן  , כשקמתם  מה היה הדבר הראשו
ילים, נכנסתם למקלחת? שעשיתם ,  בדקתם אימי

עוגה שנשארה על השיש   או חטפתם פרוסת 
י  ? במטבח לפנ ים  י נ האם צחצחתם שי

או אחרי ?שהתנגבתם 

לנצח את ההרגל  



"אינם אלא מצבור של הרגלים, כל עוד צורתם מוגדרת, כל חיינו"
)1892, יימס'הפילוסוף ויליאם ג(

הבחירות שאנו עושים מדי יום ביומו רוב 

עשויות להיראות בעינינו כתוצרים של תהליך  

-לאאבל הן , קבלת החלטות מסודר

.  הן הרגלים



 אבל עם הזמן, לכשלעצמואומנם לכל הרגל משקל קטן ,

למה שאנחנו אומרים לילדים שלנו , לארוחות שאנחנו מזמינים

לתדירות בה  , לאופן שבו אנחנו נוהגים בכספנו, לפני השינה

לדרך שבה אנחנו מארגנים את  , אנו עושים פעילות גופנית

השפעה יש –המחשבות שלנו ואת שגרת העבודה שלנו 

על  , על פריון העבודה שלנו, עצומה על הבריאות שלנו

.שלנוהביטחון הכלכלי שלנו ועל האושר 



?כיצד פועל מנגנון ההרגל

  במשך מאות בשנים ניסו אנשי מקצוע לרדת לחקר ההרגלים

,  אבל רק בשני העשורים האחרונים החלו נוירולוגים, שלנו

סוציולוגים ואנשי שיווק להבין איך עובדים  , פסיכולוגים

.וביתר חשיבות כיצד הם משתנים–ההרגלים 



הרגל נולד

ללא  . זו דרכו לחסוך אנרגיה. המוח שלנו בנוי ליצירת הרגלים

המנגנון המאפשר לנו לחבר רצף מסוים של פעולות לכדי נוהל 

.  אוטומטי היה מוחנו קורס

 לא רוצה ללמוד כל יום מחדש כיצד לצחצח שינייםמאיתנואיש ,

לשרוך נעליים או אפילו פעולות מסובכות הרבה יותר  , לאכול

.כמו לתפעל רכב ולנהוג



 כאשר פעולה מסוימת הופכת להרגל המוח שלנו יכול להפחית

.  את מעורבותו בפעולה זו ולהתפנות לדברים אחרים

לקבץ רצפים קבועים של פעולות לכדי הרגלים  אפשרות ה

חוסכת מקום אחסון ומאפשרת למוח שלנו להתפנות וללמוד  

.  עוד ועוד דברים חדשים



"כוחו של הרגל"

תאר את  " כוחו של הרגל"בספרו המרתק , דוהינגארלס'צ

:  ההרגל כלולאה ובה שלושה שלבים



סימן  : 1שלב 

גירוי כלשהו שמורה למוח שלנו להיכנס למצב  , ראשית יש סימן

.  אוטומטי ובאיזה הרגל להשתמש



התנהגות רוטינית  : 2שלב 

 שכלית או רגשית, שיכולה להיות גופניתפעולה רוטינית  .



גמול : 3שלב 

 את הלולאה  האם -שעוזר למוח שלנו לחשוב , יש גמוללבסוף
" שווי"על ידי בחינת  –בעתידהמסוימת הזאת כדאי לזכור 

. הגמול



לולאת ההרגל

הסימן  . עם הזמן הלולאה הזאת נעשית אוטומטית יותר ויותר
והגמול נעשים שזורים זה בזה עד שנוצרת תחושה חזקה של 

. ציפייה והשתוקקות

נולד הרגל, לבסוף .



החשיפה שבגילוי לולאת ההרגל  

המוח מפסיק להשתתף במלואו בתהליך קבלת  , כשהרגל נוצר

.ההחלטות

 הדפוס –בהרגל מתוך כוונה נלחמים כך שאם אנחנו לא

.  יתקיים באופן אוטומטי



הרגלים אינם גזירת גורל

אפשר להתעלם מהרגלים

אפשר לשנות הרגלים

אפשר להחליפם בהרגלים אחרים  .



?איך עושים את זה

 תהיה השליטה בו קלה יותר–אם רק נבין איך פועל ההרגל.

אפשר לעשות בו , מרגע שמפרקים את ההרגל למרכיביו

. שינויים



לשנות את ההרגל  

 לעולם לא נוכל באמת –כפי שהוכיחו מחקר אחר מחקר

.  נוכל לשנות אותם–להיפטר מהרגלים רעים 



הכר את ההרגל

ההרגל שייחודית שינוי של הרגל עלינו להכיר את לולאת לשם 

:לנו

 אדם שאנו רואים, מסוימת ביוםשעה (באמתמה הגירוי  ,

,  ...)מקום מסוים, תחושה מסוימת

 מציתים  , אוכלים(בה נוקטים שאנו הפעולה הרוטיניתמה

...)  חווים רגשות של זעם או תסכול, סיגריה

 גאווה, שובע, תחושת סיפוק(הגמול שאנו זוכים לו מה ,

...).רוגע



איך לייצר לעצמינו הרגלים  ? אז מהי הנוסחה
?  טובים יותר



 בכדי לשנות את ההרגל שאיננו חפצים בו אנו

לשנות  אך לשמר את הגירוי ואת הגמולנדרשים 

.שאנו נוקטים בהאת הפעולה הרוטינית



?רוצים להגביר את הפעילות הגופנית

 על הבוקר"כמו הליכה למכון הכושר , סימןתבחרו."

כמו למשל שייק פירות לאחר כל אימון , גמול-ו.

 תנו לעצמכם לצפות לגמול.לאחר מכן תחשבו על אותו שייק .

הכמיהה הזו תקל עליכם להגיע למכון מדי יום  , בסופו של דבר

. ביומו



?רוצים לפתח הרגל אכילה חדש

15-אמריקאים שהשילו יותר מ6000-במחקר שבדק יותר מ

ג בחנו את ההרגלים של אלו שהצליחו לשמור על ההישג "ק

.לאורח זמן

 כל בוקר , מתוכם אכלו ארוחת בוקר78%הם מצאו כי–

.ארוחה שהסימן לה ניתן על ידי השעה ביום



אותם הנבדקים גם ראו בדמיונם גמול מסוים על , בנוסף

תחושת גאווה בזמן העלייה על , ביקיני–ההתמדה בדיאטה 

.משהו שהם בחרו בקפידה ורצו בו מאוד–המשקל 

הם התמקדו בתשוקה לגמול הזה, בזמן שעמדו מול פיתויים ,

עד שהוא גבר על הפיתוי לזנוח את –טיפחו אותו מאוד 

.הדיאטה

ההשתוקקות הניעה את לולאת ההרגל



כלל הזהב של שינוי הרגלים  

 על הסימן הישן ולספק את  כדי לשנות הרגל חייבים לשמור

.אבל להכניס ביניהם פעולה רוטינית חדשה, הגמול הישן

  ניתן לשנות כל התנהגות כמעט אם הסימן והגמול נותרים

.בעינם

בהשמנה, כלל הזהב הזה משפיע על טיפול באלכוהוליזם ,

.בהפרעה טורדנית כפייתית ובהתנהגויות הרסניות אחרות



פיתוח התנהגות רוטינית חיובית חדשה  

 ייכשלו  –ניסיונות להתגבר על ההרגל לנשנש בין הארוחות

אלא אם כן יש פעולה רוטינית חדשה שתספק את הסימנים 

.והתגמולים הישנים

 להפסיק לעשן אלא אם הם מוצאים  כ"בדרמעשנים מתקשים

פעילות כלשהי שתחליף את הסיגריות כשהשתוקקות לניקוטין 

.מתעוררת



הוא תחושה  והגמולהוא שעה מסוימת ביום הגירוי אם , למשל

נוכל להחליט להחליף תפריט עתיר שומנים , נעימה של שובע

.  בריא ומזין יותרבתפריט וקלוריות 

 הוא תחושה  והגמולהגירוי הוא שעת ערב אחרי יום עבודה אם

אולי נוכל לוותר על נשנוש מיותר מול , של סיפוק ורוגע

הטלוויזיה ולצאת לצעידה נעימה מסביב לשכונה לבד או עם  

.חבר או קרוב משפחה



אמונה וכוח רצון 

 של הרגל אינו דבר של מה בכך שכן הוא כרוך  שינוי

.  בהתמודדות עם קשרים נוירולוגים שנוצרו במוחנו

 אנו נידרש לרתום לצדנו , חיצונייםאם נעזר באנשי מקצוע גם

.את האמונה ואת כוח הרצון: מאודשני כוחות גדולים 



אמונה

 להאמין כי על מנת להצליח בתהליך של שינוי הרגל עלינו

.השינוי אפשרי

 הזו ביכולתנו לבצע את השינוי בהצלחה תסייע לנו האמונה

-שינוילצלוח את רגעי הקושי והמשבר שהינם חלק מכל תהליך 

.לולאת ההרגל החדשה להתנהגות קבועהולהפוך את 



כוח רצון  

הוא דומה לשריר אשר ניתן  . כוח הרצון הוא מיומנות נרכשת

שנתרגל  ככל : קבועלפתח ולחזק באמצעות תרגול על בסיס 

יותר וככל שנעלה את עוצמת ההתנגדות שאנו מפעילים על 

.נגדיל ונחזק אותו, השריר כך נפתח

ככל שנתרגל אותו ונאתגר אותו . כך גם עם כוח הרצון שלנו

.הוא יתפתח ויתחזק ויהפוך חלק אינטגראלי מחיינו



מחקרים אף מצאו כי כאשר כוח הרצון מתחזק בתחום אחד  ,

הדבר משפיע גם על הטמעת הרגלים טובים בתחומי חיים  

.  אחרים

 אנו מצליחים להביא את עצמנו לצאת לפעילות גופנית  כאשר

אנו משתפרים בוויסות הדחפים  ולהחליף את ההמבורגר בסלט 
.  שלנו ובהימנעות מפיתויים

 המוח מתורגל  , הכוללת הפעלה מתמדת של כוח הרצוןבשגרה

.לסייע לנו להתמקד במטרה



כוחה של קבוצה  

 מחקרים מראים שאם מתמסרים לשינוי ההרגל כחלק מתהליך

.עולים סיכויי ההצלחה באופן משמעותי–קבוצתי 

והיא לרוב  , כפי שציינו היא מרכיב חיוני, האמונה ביכולת לשנות

גם אם הקהילה מונה  , צומחת מתוך חוויה קהילתית משותפת

.  רק שני אנשים



לסיכום 

אבל המסגרת היא , אין ספק שיש הרגלים שקשה יותר לשנות

.נקודת ההתחלה

לפעמים השינוי דורש ניסויים וכישלונות חוזרים ונשנים.

מהרגע –מהרגע שמבינים כיצד פועל ההרגל , אבל

את הפעולה הרוטינית ואת  , האמיתישמאבחנים את הסימן 

.  אפשר לשלוט בו–הגמול 



תודה  



 
1 
 

 חייםהרגלי שאלון 

לעיתים  תמיד  
 קרובות

לעיתים  לפעמים
 רחוקות

 אף פעם

 1 2 3 4 5 בישיבה  אני אוכל 1

על אכילת  אני מקפיד 2
 ארוחות מסודרות

5 4 3 2 1 

 -במהלך הארוחה אני מתרכז 3
לא  יזיה,ולא צופה בטלו

, לא בסלולר משחק/גולש
 עובד

5 4 3 2 1 

 ת מיםמרבה בשתייאני  4
 במשך היום

5 4 3 2 1 

 משקאות משתיית נמנע אני 5
 ממותקים

5 4 3 2 1 

להמעיט בצריכת  דמקפיאני  6
 ים ומזונות מעובדיםסוכר

5 4 3 2 1 

 בכל  טריים ירקות אוכל אני 7
 ארוחה

5 4 3 2 1 

 בין" נשנושים"מ נמנע אני 8
 הארוחות

5 4 3 2 1 

להתאמן לפחות   מקפידאני  9
 בשבוע פעמיים

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 ציפורניים   אני כוסס 10

שעות  7-פחות מ אני ישן 11
 בלילה

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 על היקרים לי  אני צועק 12

 1 2 3 4 5 קרם הגנה בקיץ אני מורח 13

 1 2 3 4 5 טוב עם עצמי  אני מרגיש 14
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