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 בואמ

 

 נחלתם של נשים.  -עושה הרושם כי משקל, השמנה והעיסוק במראה החיצוני הינם נחלת הכלל, ויותר

פחות חסרי שליטה,עצלנים, כ(, נתפסים אנשים שמנים 0במציאות שבה ההשמנה נתפסת כמחלה אפידמית בקנה מידה עולמי )

 (.0,2) ופחות מוצלחיםבעלי פחות כוח רצון  ,יפים

. ישנם סולמות BMIורה מקובלת ומוכרת ברחבי העולם ע"פ נתונים של משקל בק"ג וגובה במטרים= המשקל מסווג בצ

 (, השמנה BMI≤29.9 >05(, עודף משקל ) BMI ≤ 25סטטיסטים שונים לגברים, נשים וילדים. הקטגוריות הן משקל תקין )

 (BMI≤39.9>21)   והשמנה תחלואתית בהBMI ≥40.  ,(.4,5) והמתבגרים הם בעודף משקלמהילדים  07.0%בארה"ב 

 

ושיעורה הוא גבוה מאי פעם , 03שנים האחרונות חלה גם מגמת עליה בשכיחות ההשמנה בעולם בקרב נשים מעל גיל  21ב 

 .(0בחברות ובמדינות רבות ברחבי העולם )גרף 

 

 

 

 

, מחלות לב וכלי דם, 0ינהן סכרת סוג להשמנה השלכות מרחיקות לכת והיא מקושרת בעולם הרפואה והמחקר למחלות רבות וב

 (. 6בעיות אורטופדיות וכן בעיות רגשיות וחברתיות )

בתוך קטגורית ההשמנה, הנושא של השמנת ילדים הוא כבד משקל ויש לו קדימות בסדר העדיפויות של משרדי הבריאות 

לות שונות בבגרות וכי ילד שמן יש לו יותר במדינות רבות בעולם.מחקרים רבים הראו כי השמנה בילדות הינה גורם סיכון למח

( BMI>30) 03: שכיחות ההשמנה ב % בנשים מעל גיל 0גרף 

 (Swinburn et.al.)0111במדינות נבחרות בעולם, בשנות ה 
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, 03גם בקטגוריה זו של השמנת ילדים, ניכרת מגמת עליה הולכת וגדלה בקרב ילדים עד גיל  (7סיכויים להפוך למבוגר שמן.)

 (. 0יותר ילדים נמצאים בעודף משקל או השמנה.)גרף 

 

 

 

לד בשלבים שונים של החיים. השמנה של האב נמצאה במחקר אורך אוסטרלי ניכר קשר בין השמנת ההורה להשמנת הי

לפתח השמנה לעומת בת לאב לא שמן,ואם גם האם היא שמנה, הסיכון  4בדרגת סיכון פי  03כממקמת את בתו המתבגרת בת ה 

 (3.)9של המתבגרת להיות שמנה עולה לפי 

 

רבים הציגו את התא המשפחתי כמתווך החזק היכן מתחילה ההשמנה? האם ניתן לטפל בה? האם ניתן למנוע אותה? מחקרים  

ביותר בין הילד לתזונה והמשקל שלו, ובתוך התא המשפחתי עומדים ההורים כדמויות המכוונות, מובילות ומשפיעות על 

הילדים.ההורים הם אלו שמוטלת עליהם האחריות לקנות את המזונות שיהיו נוכחים בבית, לתכנן את הארוחות, לחשוף את 

 גוון רחב של אפשרויות בחירה ולהשפיע על הטעמים וההעדפות התזונתיות של הילד.הילדים למ

 

מחקרים רבים הפנו את אור הזרקורים אל האמא, עדויות רבות הוצגו לכך שדמותה של האם היא זו שמכתיבה את תכנון 

שהאחריות מוטלת על כתפיה  הארוחות והבחירה בסל הקניות המשפחתי. האמא כדמות שמטפלת בילדיה והיא זו מבין ההורים

שהילד יאכל, יגדל, וגם לדאוג לכך שימנע ממחלות וכמובן גם מעודף משקל והשמנה. אמהות רבות מחזיקות בדיעה שלילית 

 (.9והן לגבי השמנת ילדן, ללא קשר בפועל למשקל גופן ) ,לגבי שומן והשמנה, הן שלהן עצמן

רוצות את הטוב ביותר עבור ילדיהם. אמהות מביעות דאגה ורצון לגדל ילד כולן  -למעשה, הצהרה גורפת הושגה מכל האמהות

ללא עודף משקל מסיבות רבות ושונות: השלכות בריאותיות שליליות על עתידו של הילד כמבוגר שמן, הצקות של בני גילו לגבי 

 (.01חייה חברתית ועוד )המשקלית ואפליתו לרעה על רקע עודף משקלו, סנקציות חברתיות אכזריות דמשקלו, שונותו 

 

( בעודף משקל או השמנה בקרב מדינות שונות 03:  % הילדים )עד גיל 0גרף 

  (Swinburn et.al) .0111שנה, עד שנות ה  21בעולם, בתחום של 
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פעמים רבות, מתוך דמיון והזדהות על רקע של מין דומה והכרות עם עולם החויות והצרכים, אם מעבירה מסר, גלוי או סמוי 

למשקל, להרגלי אכילה, לשומן ולהשמנה. מערכת היחסים הקרובה ולעיתים רגישה ומורכבת, קושרת  לביתה, בכל אשר נוגע

ות על גישותיה של הבת, עמדותיה והתנהגותה בפועל. דרך מסרים אלו לעיתים מנווט הקשר הרגשי בינהן ומשפיעה בדרכים שונ

 (00והמשקל והאוכל הופכים להיות נושא טעון המשפיע על שני הצדדים.)

 

ת עבודה זו תתמקד בהשפעה של דמות האם על ילדיה בכלל ועל בנותיה בפרט בהקשר של משקל הבת ותפיסת עולמה המתעצב

 לגבי השמנה, אוכל אכילה ודימוי גוף.
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 :ההשפעה אמהית לעומת אבהית על תפיסת הגוף והמשקל של הילד .1

 

זוכרות משפטים  נשיםנשים רבות מדברות על העיסוק והקשר המורכב שנוצר להן עם גופן עוד מגיל ילדות בבית בו גדלו. 

שמלוות אותן עד בגרות וגם הרבה אחרי שהן הופכות אימהות בעצמן. במחקר בו  שנאמרו להן ע"י אימן, לעיתים הערות

( הן מעידות על דמות האם כדומיננטית בתפעולות הטיפול 0נשים ישראליות המתארות עצמן כשמנות ) 00ניתנו שאלונים ל 

נתפסת כדמות ביקורתית  היומיומי, רחצה, הלבשה והאכלה בעוד האבא זכור להן כדמות המשחקת, ומשעשעת יותר. האמא

יותר, מקפידה ושמה לב לפרטים הקטנים ומתעסקת יותר בהכנת הארוחות, בהאכלה ומתן העצות והצבת הגבולות הקשורים 

 זו מה אסור ומה מותר. הקריאה להתאסף ולהגיע לשולחן נעשית אף היא ע"י האם וברוב המקרים היא גם -באוכל ואכילה

ע"פ ממצאי מחקרים רבים, האם מבלה זמן רב יותר עם ילדיה בהשוואה לאב.  (.6הילד) מגישה את האוכל אל צלחתו שלה

האמא היא ברוב  במשפחות רבות האב הוא זה שמועסק במשרה מלאה והאם היא זו שמתנהלת סביב הבית והילדים ובנוסף,

 המקרים זו שמכתיבה את רשימת הקניות.

נעשים בד"כ ביחד עם האמא ולא עם האבא.  -בגדים והתייעצות לגבי לבושפעולות כמו רחצה, יציאה לקניות  -נקודה נוספת

כבר מגיל צעיר בו הילדה מפתחת מודעות לגופה היא מזהה את הדמיון לאמה ובוחרת להתייעץ איתה לגבי בחירות שונות 

לכן השפעתה בלבוש ואף מנסה לעיתים לחקות ולהתחקות אחר לבוש האם . מכאן הדרך קצרה לקבלת דעותיה של האם ו

 חזקה יותר מזו של האב.

 

שיפוט מאכל או סוג מזון: להורים בכלל ולאמא בפרט יש את ההזדמנות "לקטלג" סוגי מזון ומאכלים כ"בריאים" או לא, 

לגבי מזונות מסוימים או  או נכונות בחלקן לפעמים שגויות -"משמינים", "מזינים" וכו'. הילדה גדלה עם ידע ותפיסות 

 בערב יורד ישר לירכיים" 7שנתפסו ע"י אמא כטובים או לא טובים. דוגמאות נוספות: " מה שאוכלים אחרי  ההרגלי אכיל

 (.01"לא אוכלים לחם בארוחת צהריים" ועוד )

 

את האב כמוגבל וחסום בקבלת החלטות הקשורות לתזונה של בני החברה, תופסת אף היא ברוב המקרים החברה: מצד 

  .(6)אכילה של ילדים להתנהלותה של האםאת משקלם והרגלי ההמשפחה. החברה מקשרת 

 

בגיל ההתבגרות והבשלות המינית: בגיל זה של הבת מגיעה הדאגה והביקורת של האם כלפיה לשיא, הדמיון בין האם לבת 

גדל בעוד שהאב שהוא זכר, מעט מתרחק. הבשלות המינית גורמת לגופה של הבת להתעגל וההתערבות מצד האם בכל 

הקשור למראה החדש, לפוטנציאל ההשמנה, לאכילה של הבת ולבחירותיה במזונות, עלולה לייצר משבר יחיד או רבים 

 בקשר בינה לבין ביתה. גיל זה, מסיבות אלו ונוספות שידונו בהמשך, מאופיין במתח וסערות רגשיות בין אם לביתה.

 

תמנת מגמה שבה מתבטא קשר חזק יותר בין התנהגותה, ים שנעשו בנושא מסרלסיכום נקודה זו, ברוב המאמרים ומחק

כלפי האם בכל יותר אמירותיה ודעותיה של האם על הבת לעומת אלו של האב. החברה אף היא יוצרת ציפיה ומכוונת אצבע 
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י בילדותן וכדמות אשר קשור למשקל ולמראה החיצוני של הבת. בנות בעצמן מעידות במקרים רבות על האם כמודל לחיקו

 מייצרת השראה בהתנהגותה ואמירותיה, בין אם הן סמויות או מכוונות וגלויות.ה

 

 

 תפקיד גופה של האם ודעותיה לגבי השמנה: .2

בגוף של אמן את המודל לגופן  היות והאם והבת הן מאותו המין, וכי האם היא המטפלת העיקרית בביתה, בנות רואות

  (.0בעתיד )

גבי שומן, השמנה, אוכל והרגלים הקשורים באכילה הם דומיננטיים ונקשרים באופן השפעת דעותיה ותפיסותיה של האם ל

כמעט בלתי הפיך לדעות החלטות ושיקולים שאותם תפעיל הבת בעצמה בסופו של דבר. דפוסי ההתנהגות וההתנהלויות 

 הבאות תועדו ע"י בנות שצפו באימן:

 

רצון ממראה גופה במראה, מכך שבגדים שעלו עליה בעבר הבעת סלידה עצמית ממראה גופה: אם שמביעה אי שביעות  -

יהיו באופן גלוי השראה לבת: הבת מעתיקה  -אינם עולים עליה יותר וכן אכזבה מכמות או סוג מזון שאכלה יותר מדי

 .באותו אופן שאמה מתיחסת אל גופה את המשמעות של גוף נשי שמן

 

מן היו חרדות יותר לגבי משקל בנותיהן אף אם הבנות לא היו באופן מענין, אמהות שנלחמות בעודף משקל שלהן עצ -

העודף משקל. החשש שבנותיהן תיכנסנה למעגל של השמנה מעלה חוויות שאותן חוותה האם ושהיא לא רוצה שהבת 

תחווה ולכן האם "מקדימה תרופה למכה" ובכך מפתחות שלא במודע אכילה מגבילה או אכילה מופרעת אצל בנותיהן 

(9.) 

 

על רקע דמיון גופני וקשר רגשי תלותי, הבת נכנסת  -המשך לנקודה הקודמת, לעיתים תחרות סמויה בין אם לביתהב -

למעגל סמוי של התנהגות אובססיבית סביב הפחד להשמין, על אף צרכי הגוף השונים שלה היא מגבילה את עצמה 

ה, אפילו כשאלו אינן נחוצות להן. לעיתים באוכל כמו אמה, ומסגלת לעצמה מטרות של רזון וירידה במשקל כמו אמ

אמהות אינן מודעות לנזק אפשרי שתהליכים אלו עשויים לגרום לבנותיהן והן רואות בכך התנהלות "בריאה" ומונעת 

 השמנה עתידית אצל הבת. 

 

הייתי מתוך דאגה למשקלה ולמראה החיצוני שלה: הערות כמו "אני בגילך בעודף משקל, ביקורתית יתר כלפי הבת  -

מקל" או " את ממש לא צריכה את העוגה הזו" שולחות מסרים מנציחים לבת ומקבעים לאורך השנים דימוי גוף שלילי 

. נקודה מענינת לציין, שבנות בבגרותן כשעוזבות את בית אימן, הן משמרות  הקשור לעודף המשקל ולו קל של הבת.

ם אימן, ואף על פי שדיון מסוג זה מטריד אותן ומתואר על את הדיון על המשקל וההשמנה כחלק ממע היחסים שלהן ע

 ידן כהרסני ושיפוטי, הן לא נמנעות ממנו, והוא מקבל משמעות סמויה של דאגה ואכפתיות מצד האמא. 
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פגיעה בהערכה העצמית ובאוטונומיה הגופנית של הבת דרך משפטים ישירים כמו  -מסר של "החיצוניות היא גורלית"  -

 מורידה כמה קילוגרמים היית הרבה יותר יפה" או " איך תמצאי בן זוג במשקל כזה?" "אם רק היית

 

מחקר שבדק כיצד תפיסתה של האם את גופה משפיעה על עמדתה כלפי המשקל והאכילה של ילדיה מצא כי אמהות שהיו 

 (01חרדות להשמין בעצמם דאגו יותר לילדיהן "ונכנסו להם יותר לצלחת".)

 

פחד של אמהות משומן נמצא כמנבא הטוב ביותר לעמדה שלילית של הבת כלפי בנות גילה שהיו ה כי במחקר נוסף על

 (.9בעודף משקל או שמנות )

מידת השמנת האם מנבאת את : במחקרים סטטיסטיים נמצא כי השמנה אמהית והשפעותיה על השמנת הבת  -סטטיסטיקה

 4ין נמצא כי השמנה של האב מעלה את סיכון הבת להיות שמנה פי ( באופן מעני7,00)ילדיה ובנותיה בפרט מידת השמנת 

 .(3לבת להיות אף היא שמנה) 9אם גם האם היא שמנה, הסיכון גדל פי 

(. הסיכון מובהק יותר כשמשווים חתך גיל 7) 6-02של הבת בגילאי  BMIשל האמא מנבא באופן מובהק את ה   BMIה  

 (.4ארים קשר להשמנה עוד בגיל הינקות והילדות המוקדמת ). חלק מהמחקרים מת01של ילדים עד גיל 

 

 וסטטיסטית  התנהגותית. להשמנת האם השפעה גנטית,דמות האם משמשת כדוגמא ומודל לחיקוי לבתה -לסיכום נקודה זו

 על הבת.

אכילה והאמירות שנים של חיים ומגורים משותפים, מידת ההתעסקות עם הגוף והמראה החיצוני, הדיון סביב אוכל ו 03בכ  

השיפוטיות סביב בחירותיה ומראה החיצוני של הבת הופכים את האם לדמות קריטית ומכרעת בהסתכלות של הבת על 

 עצמה ובשיפוטיות שלה את גופה ומשקלה.

 

 . סגנון הורות ומשקל הילד3

אלו שמנהלים קשר רגשי הורים לילדים בעודף משקל נתפסים בעיני החברה כפחות סמכותיים, פחות מציבי גבולות וככ

 מסור בילד. עדות להזנחה הורית או טיפול לאהמשקל של הילד מתורגם כ(. עודף 2רופף עם ילדיהם )

( היו indulgentילדים להורים ותרנים )הראה כי  שנים 4-3בגילאי  ה על סגנונות הורות והשמנת ילדיםשמחקר שנע

 (authorative( או סמכותיים )authoritarianם להורים רודנים ) בסבירות גבוהה יותר להיות בעודף משקל לעומת ילדי

. ההסבר שהוצע היה שאמהות המתאפיינות בסגנון הורות ותרני, פחות תתעקשנה על קיום ארוחות מסודרות,ישיבה )00)

ת  ותמנע מסודרת סביב שולחן בזמן הארוחה, על בחירות במזונות מזינים, על פעילות גופנית, על חינוך לשליטה עצמי

 מעימותים או הצבת גבולות ברורים לילדיה בכל הקשור לאוכל ואכילה ולשאר הרגלי חיים וחינוך בכלל.
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מחקרים אחרים הראו תוצאות הפוכות, דווקא ילדים להורים רודנים היו בסיכון גבוה יותר לפתח עודף משקל, כשבמקרה 

, או שהאוכל היווה פיצוי שנאסרו ע"י ההורים הרודנים התנהגות מורדת ואכילה בסתר של מזונותלזה היתה האכילה 

  ובריחה מהמסגרות הנוקשות שהציבו ההורים.

 

ישנה חשיבות לסגנון ההורות. הסמכותיות והמשמעת הינם כלי ביד ההורים והאם בפרט כדי לכוון, לחנך  -לסיכום נקודה זו

 חיים בריאים כמו פע"ג לילדיהם.ולהוות השראה ומקור לדוגמא להתנהלות עם אכילה, אוכל והרגלי 

 

 מתחילים בבית:אוכל בחירות בלאכילה ו . הרגלים4

 

מאמרים רבים נכתבו על אסטרטגיות מניעתיות להשמנת ילדים. הפוקוס נעשה בעיקר על המשפחה והאם כמקנה את 

ארוחה המשפחתית ההרגלים הבסיסיים הקשורים לאוכל ואכילה, בחירות במזונות ובכמותם. חשיבות גדולה ניתנת ל

(. היוזמה, ההכונה וההקפדה על קיומה של ארוחה 6המשותפת והיא אחד הכלים הנחשבים כמפתח לטיפול בהשמנת ילדים.)

משפחתית נמצאת לדעת החברה בידיה של האם. דפוסי אכילה והעדפות של טעמים ומרקמים מבטאים נטיה גנטית של 

נחשף הילד במהלך חייו.סל הקניות מתוכנן ונבחר ברוב המקרים ע"י האם ( ומכאן תבוא בחירותיו במזון אליו 7ההורה )

והם  -ומאידך את חוסר החשיפה שלו למזונות שלא נבחרו ,והוא מייצג את מידת החשיפה של ילד למזונות הנבחרים מחד

מזונות  ונותיו.ישפיעו על ההמנעות שלו מאותם מזונות ככל הנראה גם בהמשך חייו כבוגר ועצמאי לבחור לעצמו את מז

אליו נחשף ילד בילדותו באופן שגרם לו לאהוב ולאכול אותם ילוו אותו בהמשך חייו וכמעט תמיד תהיה לו הענות חיובית 

 לאכול אותם.

מעניין שבו נסקרו דעותיהם של הורים לילדים שמנים או בעודף משקל לגבי מהן הסיבות להשמנת ( 2)במחקר פינלנדי 

, אותם ניתן לחלק לפי מידת האחריות שההורים לוקחים על עצמם לעומת תשובות שלכאורה רבות ילדיהם הופיעו תשובות

 מעבירות את האחריות לילד עצמו: בין התשובות בהם נלקחת האחריות להשמנת הילד על ההורה נמצא:

 נותנים כסף לילד שיקנה לעצמו אוכל במקום להכין לו סנדביץ בריא לביה"ס -

 ה בבית )לדוג: שותים קולה בכל הארוחות, לא נוגעים במיים(נותנים דוגמא לא טוב -

 הורה שמן נותן "לגיטימציה" לילדו להיות שמן -

 ( או ריחוק רגשי גדול מדי.overprotectedהורות מגוננת מדי ) -

 ממתקים ואוכל לא מזין כפיצוי על זמן איכות חסר עם הילד. -

ענישה ע"י מניעת  -אוכל כאמצעי שליטה על רגשות: תגמול ילד על מעשיו התנהגותו ובחירותיו דרך אוכל, ולהפך -

 אוכל או סוגים של אוכל )לרוב דברי מתיקה(

לא אוכלים מול  -חוסר כוחות להתעסק או להתדיין עם הילד על בחירות נכונות במזונות או הרגלי אכילה )לדוג -

 הטלוויזיה(

 עם אחד ההורים או ארוחות משפחתיות בהרכב מלא. חות משותפותחוסר ארו -
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 לא מכינים לילד ארוחה אלא מצפים ממנו שיכין לעצמו ויאכל לבד. -

 : מצפה משהו מהילד ואינו מקיים בעצמו.Yועושה  Xהורה אומר  -

 הורה בוחר במזונות לא מזינים בעצמו, בבית או במחוצה לו. -

 

 ת האחריות להשמנה אל הילד:בין התשובות שבהן ההורה העביר א

 הילד מסרב/לא אוהב לעשות פע"ג -

 הילד אוכל כמויות גדולות מדי -

 הילד אוהב ממתקים ובוחר מזונות לא בריאים -

 הילד לא ממושמע, מורד ע"י שמסרב לאכול. -

 

הרגלים כפי שאימן באופן מעניין, צוין באותו מחקר כי נשים מספרות כי הן מאכילות את בנותיהן ומקנות להן דפוסי אכילה ו

 האכילה והרגילה אותן, על אף שהן עצמן היו ילדות שמנות וכיום הן שברו את מעגל ההשמנה שלהן וירדו במשקל.

 

דפוסי התנהגות סביב ארוחות, אוכל ואכילה הם ללא ספק בעלי זיקה חזקה לאותם דפוסים שראה אדם  -לסיכום נקודה זו

היא בחלקה הגדול תחת אחריותם  שמן או נמצא בעודף משקללכך שילדם  , שהגורמיםםמרבית ההורים מודעים ויודעי בילדותו.

ושיש בידם לעשות שינויים במסגרת הביתית, אך לא תמיד הם פנויים לכך. לאורח החיים הבריא של הילד גורמים רבים 

גם מחברים והסביבה בה הוא המושפעים ברובם מהדוגמא האישית של הוריו, מהחינוך, מהבחירות של המזונות שראה בבית ו

 חי.

  

 

 

 

 . משקל האם במעגל החיים: טרום הריון, הריון והנקה וההשפעה על משקל הבת:5
 

 בסעיף זה, תהיה ההתמקדות על האם וילדיה בלי קשר למינם.

 עוד בשלב תכנון ,להיות בעודף משקל ועל הסיכוים שלושל הילד על משקלו לאם יש יכולת להשפיע  ,גנטיקהמלבד 

תזונת האם נתפסת כמפתח למשקלו העתידי של הילד, ומכאן שהחברה (.6והתקופה של שנת חייו הראשונה) ההריון,ההריון

הילד שלך הוא מה שאת אוכלת. וכמו גם עישון בזמן הריון שנמצא שהוא  –מפנה את המבטים אל האם בפרט בתקופת ההריון 

לאמהות שלא עישנו, גם אמא הריונית שעולה הרבה במשקל, בעצם לעומת בנות  2%מעלה את הסיכון להשמנה של בנות ב 

 "חורצת" את גורל ילדה להיות בפוטנציאל גבוה יותר לפתח עודף משקל או השמנה.

 

אלו הם ה% הגבוהים ביותר  -מהנשים בוחרות ללדת בניתוח קיסרי 22% דווח על כך ש  2002משנת  אמריקאי במחקר

של האם בהריון מקושר לסיכון גבוה יותר ללדת בניתוח קיסרי, שהוא עצמו מעלה  BMIי ה נמצא כ שנרשמו בארה"ב אי פעם.



 11 

את הסיכון לזיהומים, ובמקביל ההחלמה ממנו קשה יותר ומפחיתה את ההענות להניק את התינוק או שזמן ההנקה של אמהות 

מחלות וכן לעליה מבוקרת יותר במשקל . ההנקה מקושרת להגנה חיסונית טובה יותר מ(5שילדו בניתוח קיסרי קצר יותר )

 בילדות המוקדמת. 

באותו מחקר מענין, תוארו עובדות נוספות, בינהן שלנשים שמנות המתכננות הריון קושי רב יותר בכניסה להריון ע"ר תופעות 

ורמונים לוואי הקשורות להשמנה כמו תסמונת השחלות הפוליציסטיות העשויה למנוע הפריה וכן בעיות ביוץ על רקע ה

המופרשים מרקמת השומן ומעכבים את הביוץ. נשים שמנות הנקלטות להריון נמצאות בסיכון גבוה יותר לפתח סכרת הריון 

 גבוה.  BMIורעלת הריונית על רקע 

משקל האם בהריון מקושר ישירות לגדילה התוך רחמית של העובר: אמהות שהחלו הריון בעודף משקל או שמנות היו בסבירות 

 (4ה יותר ללדת תינוקות במשקל לידה גבוהה.)גבוה

זה  ,ק"ג 4<משקל לידה -(המוגדר כמקרוזומיהLGAלנשים שמנות יש סיכוי גבוה יותר ללדת תינוק גדול לגיל ההריון )היות ו

וני תינוקות אלו נוטים לקבל צילו נלווים הסיכונים שתוארו קודם, ובנוסף , מעלה את הסבירות ללדת בניתוח קיסרי , אשר 

 .  אפגר נמוכים יותר וסובלים יותר ממחלות בגיל הינקות

 

במקביל, ממצאי מספר מחקרי אורך הצביעו על כך שהמשקל וגודל התינוק בלידה קשורים לסיכון להפוך למבוגר שמן בעתיד. 

אם בתקופות מחקרי אורך שעקבו אחר משקלה של האם בתקופה שטרום, במהלך ולאחר ההריון, מצאו קשר בין השמנה של הב

 אלו לבין השמנה של הילד בילדות הנמשכת לגיל ההתבגרות והבגרות.

 אמהות שמנות ילדו ילדים בעודף משקל, ולמרבית הילדים השמנים נמצא שיש אמא שמנה. -נוצרת כאן דו כיווניות של ההשמנה

ל צאצאים זהים גנטית, לבודד זמן (: במחקרים בחיות ניתן להשוות השפעה של טיפולים עIn-Vivoעדויות ממחקרים בבע"ח )

 חשיפה לטיפול מסוים )לדוג זמן הנקה(, ולשלוט בגורמים מתערבים נוספים כמו פעילות גופנית, תזונה , זמני אכילה ועוד.

ע"י הזנתן בדיאטה עתירת אנרגיה ושומן בתקופה שלפני הריון, במהלכו  והעלו אותן במשקל במחקר בו השמינו חולדות

ה נמצא כי צאצאי החולדות פיתחו יותר תאי שומן ומשקלם בלידה ובבבגרותם היה גבוה יותר מאלו של עכברי ובתקופת ההנק

 ביקורת שנולדו לחולדות שהוזנו במזון חולדות רגיל ולא עלו במשקל. 

באופן באופן מעניין, במחקר אחר שבדק תזונה עתירת שומן אך שווה קלורית לדיאטת הביקורת שבה מקור האנרגיה חולק 

מאוזן המתאים לצרכים הפיזיולוגיים של חולדות, משקל הצאצאים היה גבוה יותר מצאצאי קבוצת הביקורת על אף שהחולדות 

האמהות שקיבלו מזון עשיר בשומן לא עלו במשקל הן עצמן. המסקנה היתה שלתזונת האם בזמן ההריון יש גם כן השפעה על 

 משקל צאצאיה.

  

ההריון השפעה על משקלו , תזונתה בהריון  ומשקלה במהלך ה של האמא בתקופה של תכנון ההריון למשקל -לסיכום נקודה זו

של הילד ותזונתו בשנים הראשונות לחייו וגם לאחר מכן בהמשך ילדותו ובבגרותו. במחקרים שתמכו בממצאים אלו הודגשה 

משקל תקין של העובר כדי להעלות את הסיכויים ל החשיבות לעודד כניסה להריון במשקל תקין וכן שמירה עליו במהלך ההריון

 הילד כאחד.ידה תקין ולהעלאת הפוטנציאל של האם להניק לטובתה ולטובת לבלידה, למהלך 



 12 

 דיון מסכם:

משקלה של ילדה שהופכת לנערה ואח"כ לאישה תלוי בגורמים ומשתנים רבים, בינהם גנטיקה של ההורים, תזונתה בשנים 

 נות אליהם נחשפה במהלך ילדותה והרגלים של פעילות גופנית ותזונה שהיא בוחרת לאמץ במהלך חייה.הראשונות לחחיה, מזו

בעיניים  מצטיירתעבודה זו התמקדה בתפקידה של האם בעיצוב משקלה של הבת מהבטים שונים. ברוב המקרים, דמות האם 

ונותנת השראה יותר מאשר האבא. האם והבת הן  האם עצמה כדמות המשפיעהגם בעיני הבת ובעיני הביקורתיות של החברה, ו

בנות אותו מין ובמשפחות רבות האם היא שאחראית על הצד הטיפולי היומיומי בבת, כולל הלבשה, האכלה ומתן דוגמה אישית. 

 ת.שלאם יש כוח שניתן לה מעצם היותה דמות מגדלת ומטפלת עיקרית ליצור השראה ולתת דוגמה והכוונה לביתה הגודל ,מכאן

לבוש, תסרוקת, עיסוק בספורט, מקצוע בחיים וכמובן העדפות באוכל,  -הבת הצעירה רואה באמא מודל לחיקוי בתחומים רבים

הרגלי אכילה ומשקל. לגופה של האם, למידת ההתעסקות שלה עם משקלה, השמנתה אם קיימת או הרגלים הקשורים באכילה 

כמעט בלתי הפיכה ובמקרים רבים הם הופכים כמעט באופן אוטומטי להיות גם יש השפעה  -ואוכל )כמו לדוג' ספירת קלוריות(

 נחלתה של הבת.

. רודנות ותובענות יתר יכולים לגרום לבת להתמרד וליצור אופנים שוניםסגנון ההורות של האם יכול להשפיע על משקל הבת ב

בחירת מזונות פחות מושכלת ואו מאוזנת. בשני , בעוד הורות ותרנית תייצר התנהגות אכילה הפוכה לזו שמכתיבה לה אימה

  המקרים עשויה להתפתח אכילה רגשית שתייצר השמנת יתר.

נערה קודם כל בביתה. ההורים מהווים מודל לאיך אוכלים, איפה -את הכלים להרגלי אכילה והעדפות טעם רוכשת הילדה

רכת את רשימת סל הקניות הביתי והיא המבשלת אוכלים, מתי וכמה, כשבמקרים רבים המה נקבע ע"י האם שהיא זו שעו

ומגישה לשולחן.האמא כדמות המזינה את המשפחה, היא גם זו שמזינה את הבת בעצות לחיים טובים יותר, כשרבות מהעצות 

סובבות סביב מה לאכול, כמה, איך ולמה. מערכת של חוקים תזונתיים והתנהגותיים שמושרשים בבת עוד מילדות ובהעדר דיעה 

 שלה היא מאמצת את הדפוסים, האמירות והפעולות שהכתיבה לה אימה.מ

גם למשקלה של האם טרם הקלטותה להריון ולתזונתה בהריון יש השפעה על משקלה העתידי של הבת. בחירה להניק או לא 

 הנתונה בידיה של האם עשויה אף היא לקדם עודף משקל בילדות כפי שתואר במחקרים קליניים רבים.

 

הקשר בין האמא לבת מאופיין בעוד הרבה נושאים. תלות הדדית בתקופת הינקות, דמיון, סמכות השפעה על המשקל, מלבד 

אמהית והגשמת ציפיות יכולים ליצור סימביוזה מעצימה בין האם לביתה אך יכולים גם לייצר רגשות שליליים, כעסים מצטברים 

לבת ע"י אמה. לעיתים בבגרותה והתנתקותה מהבית בו גדלה וממרותה  ומשקעים במעגל החיים. תזונה היא אחד הכלים הניתן

של האם , הבת נתקלת בדרכים, דעות וחוויות שונות המנוגדות לדרכים אותן הכתיבה לה אימה, ועליה להפעיל שיקול דעת 

ים, המיצרים ולפתח לעצמה מערכת של החלטות ופתרונות חדשים ללכת בהם. צעדים כאלו כרוכים בלא מעט קשיים רגשי

 להחליט איך לפתור.   -דילמות נוספות אותה צריכה הבת ואולי כבר אם לבת

 

 

 

 



 13 

References:  

 

1. Boyd A Swinburn et al. The global obesity pandemic: shaped by global drivers and local 

environments. Lancet; 378: 804–14, 2011. 

 

2. Maor M: Fat women.The role of the mother–daughter relationship revisited.  Women's Studies 

International Forum (2012), doi:10.1016/j.wsif.2012.03.001. 

 

3. Riina K. The Fat Child—A Sign of ‘Bad’ Motherhood? An Analysis of Explanations for 

Children’s Fatness. Journal of Community & Applied Social Psychology 2009. 

 

 

4. Emily Oken. Maternal and Child Obesity: The Causal Link. Obstet Gynecol Clin N Am 36 ,2009. 

 

 

5. Kathleen M. Rasmussen and Chris L. Kjolhed e. Maternal Obesity: A Problem for Both Mother 

and Child.Nature, 2008. 

 

6. JaneMaree Maher. Framing the mother: childhood obesity, maternal responsibility and care. 

Journal of Gender Studies,2010. 

 

7. Tanja V. E. Kral. Influences on Child Eating and Weight Development from 

a Behavioral Genetics Perspective. Journal of Pediatric Psychology 34(6) pp. 596–605, 2009 

 

8. V Burke, LJ Beilin, and D Dunbar. Family lifestyle and parental body mass index as predictors of 

body mass index in Australian children: a longitudinal study. Nature 2001 .  

 

9. Shayla C. Holub, Cin Cin Tan, Sanobar L. Patel.Factors associated with mothers' obesity stigma 

and young children's weight stereotypes. Journal of Applied Developmental Psychology 32, 2011. 

 

10. Karen Jaffe a, John Worobey. Mothers’ attitudes toward fat, weight, and dieting in themselves 

and their children. Body Image, 2006 Elsevier Ltd 

 

 

11. Sarah E. and Robert C. Whitaker. Household Routines and Obesity in US Preschool-Aged 

Children. Pediatrics 2010. 

 

12. Norma Olvera,1 PHD, and Thomas G. Power,2 PHD. Parenting Styles and Obesity in Mexican 

American Children: A Longitudinal Study. Journal of Pediatric Psychology 35(3) pp. 243–249, 2010 

 

13. V Svensson. Associations between severity of obesity in childhood and adolescence, obesity 

onset and parental BMI: a longitudinal cohort study: Nature, 2011.  

 

 14. Helle N. “We’ve always eaten healthily“ Family narratives about causes of their child’s obesity 

and their motivation for taking action. Nordic Psychology, 2008. 

 



 14 

 נספח: 

 

 אמא שלי

 

ים והחוקים הסבירה לי אמא. אמא שאני ילדה אבודה. לא היו לי כלים משלי להבין את החיים, ואת הכלל .פעם הייתי ילדה

נורא אוהבת. אמא שגידלה אותי בהמון אהבה, והשקיעה בי את כל כולה. קראה לי ספרים, לקחה אותי להצגות, רשמה אותי 

עוד לא ממש ידעתי לכתוב, אבל בטוח ידעתי  5בגיל   אוכל מזין ובריא. -לגנים הכי טובים ודאגה שאוכל רק, אך ורק

וגם בשליש פיתה. לא צריך לאכול  71. בפרוסת לחם 04קלוריות. בעגבניה  55י קלוריות.  בתפוח ירוק יש לספור. ספרת

 את כל הפיתה, למה זה טוב?

 

אמא היתה מגיעה ולוקחת אותי מהגן בצהריים. גזרה צרה, מכנסיים מחויטים,חגורה דקה, חולצת כותנה צמודה לגוף. 

הסבירה לי, למה חשוב לספור לימדה אותי מהן קלוריות. ום. והיא לימדה אותי. הערצתי אותה. אמא היתה בשבילי אלוהי

אותן ולשים לב כמה אנחנו צורכים מהן. ומה בריא ומה לא, ומה יעודד או יעכב את הגדילה שלי. וגדלתי ילדה מאושרת. 

ספרתי.  וכמה. כמה קלוריות. וכל צהריים וערב כשישבתי עם אמא ואבא ואחי הקטן לשולחן ידעתי בדיוק מה כל אחד אוכל

וספרתי לאבא וספרתי לאחי, ואפילו ספרתי לגננת רחל שאמרה אחר כך לאמא שאני פשוט מדהימה ושיש לי המון ידע 

 ושהיא לא זוכרת שהיא נתקלה בדבר כזה אף פעם. 

 

מסה לתוך הנעליים שלה. ובכיתה ז' עשיתי הרצאה לכיתה על תזונה נכונה. המורה נורא התפעלה ובאספת הורים אמא שלי נ

בעבודה. המחנכת שלי  011על השולחן. מה פתאם, זה המון קלוריות. קיבלתי למורה לא נגענו בבורקס וברוגלך שהיו 

 . הייתי מלכת הקלוריות.2וז 0, ז0היתה כל כך מרוצה שהרצאתי את אותה הרצאה לכל השכבה. ז

 

ת כל חברותי בכיתה שלי והכיתה המתה נערות מתבגרות קילו. סחפתי א 51.5ובכיתה י"א מלכת הקלוריות שקלה 

 שסופרות את הסנדביצ'ים שלהן. 

 

מעונינות. וסרבתי בנימוס לעוגות וממתקים, היו ממש והשנים חלפו. ובצבא ספרתי קלוריות בלב כי הבנות בטירונות לא 

שזה רק בזכות זה  ה בפני חברות שלהליתי במשקל בצבא וציינואם טעמתי אז ספרתי. וחישבתי. ואמא היתה גאה בי שלא ע

 שאני יודעת בדיוק מה וכמה אני מכניסה לפה. 

 

ים שלי. אלו היו החי מש יודעים מה הם אוכלים. אבל אני?ונפתחתי לעולם וגיליתי שיש אנשים שלא סופרים קלוריות ולא מ

וידע וכשניסיתי להפטר מהרגל לא יכולתי לעקור את השורשים העמוקים האלו. והלכתי ללמוד תזונה ואספתי כלים 

 לא יכולתי. -הספירת קלוריות הזה שמוטמע בי מילדותי

 

 

אני פותחת חבילת היום גם אני אמא. גם לי יש בת. אמא שלי באה לבקר ורואה כל גרם מיותר שמחבק לי את המותניים. 

ואין לה שמץ  4.5ר. הבת שלי בת " את כבר לא סופרת יותר?" לא. לא סופרת יותעוגיות. בעוגיה השלישית היא שואלת 

. ואני מזהה את הפליאה קולים של טעם ולא של תכולה אנרגטיתשל מושג מה זאת קלוריה. הבחירות שלה מגיעות משי

נגעו  עדיין דקה. עדיין במכנסיים מחויטים וחולצה דקה צמודה. כאילו שהחיים לאשנה, 21כמו לפני בעיניים של אמא שלי. 

היא לא צריכה את זה, אולי העוגיות. "הבת שלי ואח"כ על שואלת ומסתכלת על  יאת זה?" אמא של "מה היא צריכה בה.

 היא נהנית מזה, אמא". אני מחייכת.אבל 

 

עדיין קצת קשה לי. היום אני כבר לא ילדה אבודה. אני כבר לא ילדה. יש לי ארגז כלים מלא כדי לנצח איתו את החיים. אני 

ים ועם ילדים. ובתוך הארגז כלים עדיין יושבת גם אמא שלי. אמא שאני נורא אוהבת. אמא דיאטנית ועובדת עם אנש

להסביר לה או לשנות  לנסות א כועסת עליה. אני מבינה שזו טעותשלימדה אותי המון ונתנה לי המון בחיים. אני כבר מזמן ל

 מקום מחשבון, נותנת לה חיבוק.פותחת את הארגז כלים שלי, ובאני לפעמים, כשהיא לא מרגישה, אז  אותה. 

 

 


