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 מבוא

של בניית הרצאה המיועדת להורים המתקשים  בחרתי לקחת את העבודה לכיוון תרומה חברתית

בשאלת ההתמודדות עם התנהגויות האכילה של ילדיהם. מטרת ההרצאה היא לסקור בקצרה את 

עקרונות שפת האכילה, ובפרט באופן שהם באים לידי ביטוי ביחסי הורים וילדים, וכן לתת 

לעסוק בנושא זה, מכיוון יומיים להתמודדות של ההורים. בחרתי -כלים מעשיים ופתרונות יום

שבעבודתי כיועצת אני רואה חשיבות רבה לתחום הדרכת ההורים. אני יוצאת מנקודת ההנחה 

כי רובם המוחלט של ההורים רוצים לעשות את הטוב ביותר למען ילדיהם. פעמים רבות, בשל 

על  יעותחוסר מודעות או חוסר בכלים מתאימים להתמודדות נעשות טעיות הרות גורל המשפ

התפתחות הילד לטווח רחוק. תחום האכילה הוא תחום אשר בו במיוחד אני רואה את הצורך 

 להדרכת הורים. 



 רקע תיאורטי

 מנגנון הרעב והשובע
השאלה הבסיסית ביותר בנושא של הורים וילדים ואכילה הוא עד כמה על ההורים להיות 

את שאלה זו יצאה לחקור רים. מעורבים בהרגלי אכילה של ילדיהם, ומה בדיוק תפקיד ההו

ילדים  15. היא לקחה 20-של המאה ה 20-30בשנות ה  1לראשונה חוקרת בשם קלארה דייויס

חודשים שעוד לא הואכלו אוכל רגיל של מבוגרים. היא כותבת שהסיבה שהיא  6-11בגילאים 

ם שעוד לא בחרה דווקא את הגילאים הללו היא משום שרק בגילאים האלו היה ניתן למצוא ילדי

התנסו במאכלים הללו וכן שעוד לא הושפעו ממבוגרים ולכן עוד לא רכשו שום הטיות כלפי 

 שנים.  4.5חודשים עד  6הילדים נחקרו בתקופות שנעו בין המאכלים הללו. 

נבחרו מאכלים טבעיים המצויים בשווקים טריים במשך כל השנה, המשקפים מגוון מאכלים 

כל הרכיבים הנצרכים לתזונה של בני אדם. לא נכללו מאכלים מהחי והצומח הכוללים את 

משימורים או מעובדים. לכן, דגני הבוקר היו רק דגנים מליאים, לא נעשה שימוש בסוכר וכן לא 

נעשה שימוש בתוצרי חלב כמו שמנת, חמאה או גבינה. הכנת המאכלים נעשתה בצורה פשוטה 

או רוסקו. רוב המאכלים בושלו אך חלקם הוגשו  ביותר. כל הבשרים, ירקות ופירות נחתכו דק

, על מנת כמו מרקים חי, ולבישול לא נוספו מלח או תבלינים. לא הוכנו שילובים של מאכלים

 להבטיח שכאשר מאכל נבחר הוא ייבחר אך ורק עבורו. 

 רשימת המאכלים הייתה כדלהלן:

 . מים1

 . חלב2

 . לבן3

 . מלח ים4

 . תפוחים5

 . בננות6

 ץ תפוזים. מי7

 . אננס טרי8

                                           
1 Can Med Assoc  selection of diets by young children.-Davis CM. Results of the self

 61.-1939;41:257 J 



 . אפרסקים9

 . עגבניות10

 . סלק11

 . גזר12

 . אפונה13

 . לפת14

 . כרובית15

 . כרוב16

 . תרד17

 . תפוחי אדמה18

 . חסה19

 . שבבי שיבולת שועל20

 . חיטה21

 . קמח תירס22

 . שעורה23

 . קרקרים24

 . בקר25

 . כבש26

 . מח עצם27

 . מרק עצם28

 . עוף29

 . שקדי עגל30

 מוח .31



 . כבד32

 . כליות33

 . דג 34

ארוחות ביום( הוגשו מגוון מאכלים מתוך הרשימה הזו. המאכלים הוגשו  3-4בכל ארוחה )

בכלים נפרדים, אפילו המלח. כל המנות נמדדו לפני הארוחה ובסיומה. האוכל לא הוצע לילדים. 

ו הושיט ליד לעבר ההנחיות לאחיות היו לשבת בשקט עם כפית ביד, ורק כאשר הילד הצביע א

מאכל היה עליהם למלא כפית, ואם הוא פתח את פיו להכניס אותה לפיו. אסור היה להם לעודד 

את הילדים לאכל או למנוע מהם לאכול משהו. הם יכלו לאכול בידיים ובכל דרך שרצו. רק 

 לאחר שבטוח שהילד סיים לאכול המגש נלקח. 

עברו שלבים שונים בהרגלי האכילה שלהם.  הילדיםתוצאות המחקר היו מעניינות מאוד. 

בהתחלה היה שלב ניסויי, בו הם טעמו ממגוון רחב של מאכלים. לאחר מכן הם התמקדו 

במאכלים מסוימים אשר מהם צרכו יותר ומאחרים לא. אולם, באופן מפתיע, מידי פעם היו 

ה שונה. אולם כל משנים את התפריט שלהם. לא הייתה שום אחידות בין הילדים וכל תפריט הי

הילדים היו מאוד בריאים, גם כאלו שכאשר הגיעו למחקר סבלו מתת תזונה, וכולם הצליחו 

לייצר לעצמם תפריטים מאוזנים מאוד מבחינת כל מרכיבי המזון הדרושים להתפתחות תקינה 

 של גופם.

הנדרש  לבחור עבור עצמם את המזון הנכוןילדים ישנה יכולת טבעית למכאן דייויס הסיקה ש

להם, בן מבחינת המינון והן מבחינת רכיבי המזון להם גופם זקוק. מאידך היא מסייגת שהשארת 

משום שמראש התפריט שסופק להם כלל בתוכו רק מאכלים בחירת המזון בידי הילדים הצליחה 

לכן גם טעויות שנעשו על ידי הילדים טבעיים ולא מעובדים המתאימים מאוד לתזונה בריאה. 

 יכי ניסוי וטעייה שלהם בבחירת המאכלים היו זניחים.בתהל

מסקנתה הייתה שאת בחירת המאכלים שיוצעו בפני הילדים יש להשאיר בידי מבוגרים 

אחראיים שיבחרו מאכלים נכונים, ולאחר מכן יש לתת ליכולת הטבעית של הילדים לפעול 

 לבחירת תפריט המתאים לגופם. 

שיש לילדים יכולת טבעית לבחירת תזונה נכונה בוצע על  המחזק את הטענה הזו 2מחקר נוסף

חודשים. החוקרים בדקו את היחס בין גודל המנות שהילדים אכלו  4-24ילדים בגילאים  3022

                                           
2 Fox MK1, Devaney B, Reidy K, Razafindrakoto C, Ziegler P. Relationship between 

portion size and energy intake among infants and toddlers: evidence of self-

regulation. J Am Diet Assoc. 2006 Jan;106(1 Suppl 1):S77-83. 
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 מעניין[: A1]הערה



לעומת מספר הפעמים ביום שהם אכלו. הממצאים העלו שישנו יחס הפוך ביניהם . כלומר ככל 

ם, כך גודל המנות שהם אכלו קטן. מכאן שהילדים אכלו מספר רב יותר של פעמים במהלך היו

 הסיקו החוקרים שלילדים יש יכולת טבעית לבקר את כמות צריכת האנרגיה שלהם.

מאידך, כפי שדייויס עצמה ציינה, ספק רב אם ילדים יוכלו לשמר את הבחירה הטבעית הטובה 

ל מחקרה מתוקים או מעובדים. במאמר שסקר את ההשלכות שבהינתן לפניהם מגוון מאכלים 

ציינו חוקרים למספר רב של מחקרים המראים נטייה טבעית אצל ילדים לבחור  3של דייויס

דווקא מאכלים מתוקים. לכן, אילו בתפריט היו נכללים באופן קבוע מאכלים מתוקים, יש להניח 

שהילדים היו בוחרים את המאכלים המתוקים בצורה שאינה מתאימה לתפריט מאוזן וטוב. כמו 

מציינים למחקרים על עכברים שהראו שכל עוד הוצעו לפני העכברים מאכלים טבעיים,  כן, הם

גם בכמות גדולה, הם אכלו כמות נכונה ולא נטו להשמנה. אולם עם הוספה לתפריט מאכלים 

מעובדים מרובי קלוריות אך בעלי ערך תזונתי נמוך, נוצרה תופעה רחבה של השמנת יתר אצל 

חוקרים שהעכברים לא ידעו להעריך נכונה את הערך התזונתי העכברים. מכאן הסיקו ה

במאכלים המעובדים, וכך גם עלול לקרות אצל ילדים אם יוצעו בפניהם בחירה חופשית של 

 למאכלים מעובדים מסוג זה. לכן, טוענים החוקרים שיש להדגיש את חשיבות ההסתייגות ש

כונה רק כאשר המאכלים המוצעים בפני שיכולת הבחירה הטבעית עשויה לפעול נדייויס עצמה, 

 הילדים הם מאכלים טבעיים ומזינים.

ההסבר הביולוגי למנגנון הטבעי של רעב ושובע מצוי במערכת סבוכה של העצבים והפרשת 

הצורך  לעניינו מספיק לציין שהגוף מווסת את 4הורמונים המתוארים במאמרים מדעיים.

יסת האוכל למערכת העיכול מאותת על הפסקת מאידך עם כנבאנרגיה ומאותת על רעב, ו

האכילה. אולם הגוף מגיב גם לגירויים נוספים, ולכן האכילה לא נשלטת באופן בלעדי על ידי 

רעב ושובע. אוכל המוצג בפני אדם משפיע עליו דרך מבחר חושים כמו מראה, ריח וטעם, אשר 

ם לאכול כמויות יותר גדולות עשויים להשפיע באופן משמעותי על ההתנהגות. בני אדם נוטי

מאוכל מתוק ומלוח, ופחות מאוכל חמוץ ומר. אוכל טעים גורם לתשוקה ואוכל לא טעים גורם 

 לדחייה. 

הניתוח המדעי מחזק את שתי הנקודות שהועלו לראשונה במחקרה של דייויס. מצד אחד ישנו 

מאידך, ישנה ור הגוף. מנגנון טבעי של רעב ושובע שיכול לווסת בצורה טובה את האכילה עב

חשיבות גדולה למאכלים המוצגים בפני האדם, אשר עשויים להטות ולשבש את הבחירות שלו. 

התפריט המצומצם שדייויס הציגה בפני הילדים במחקרה נמנע ממאכלים מתוקים או מתובלים 

                                           
3 Story Mary and Judith E. Brown. Do Young Children Instinctively Know What to 

Eat? N Engl J Med 1987; 316:103-106 
4 Ahima Rexford S and Daniel A. Antwi, Brain regulation of appetite and satiety. 

Endocrinol Metab Clin North Am. 2008 December ; 37(4): 811–823 

 חדש לי ומעניין מאד[: A2]הערה



טבעי באופנים שהיו עשויים לגרום לתשוקה או לדחייה, ולכן האכילה נעשתה בהתאם למנגנון ה

של רעב ושובע. הוספה לתפריט של מאכלים מתוקים וכדומה, עשוי לגרום לשיבוש המנגנון 

 הטבעי, בהתאם להשפעתם על חושי המראה והריח ובעיקר חושי הטעם. 

היבט מדעי נוסף שיש לקחת בחשבון הוא השפעת האוכל על תחושות ההנאה במוח, הקשורה 

במקצת לסמים ומשפיע על תחושת ההנאה במוח.  אוכל באופן הדומה 5בשחרור דופמין במוח.

גם ההיבט הזה עשוי לגרום לשיבוש מנגנון הרעב והשובע, ולהביא לידי אכילה שאינה מתאימה 

 לאיזון הטבעי של הגוף מבחינת האנרגיה הנדרשת. 

 יחסי אם תינוק
 ליחסי ההורה והתינוק, כאשר לרוב מדובר ביחסי האם והתינוק, תפקיד מרכזי ומכריע

בהתפתחות תקינה של מנגנון הרעב והשובע הטבעי כפי שתואר לעיל. בהקשר הזה מתאימה 

על פי וויניקוט, התינוק לא זקוק  6מאוד התיאוריה של דונלד וויניקוט אודות "האם הטובה דיה".

אם טובה דיה היא אם שמבצעת התאמה פעילה לצרכיו לאמא מושלמת אלא אם טובה דיה. "

פעילה הפוחתת בהדרגה, בהתאם לצמיחת יכולתו של התינוק לעמוד של התינוק, התאמה 

עבור ההתפתחות התקינה של  בכישלון ההתאמה ולשאת בסובלנות את התוצאה של התסכול".

התינוק על האם להיכשל במידה מסוימת בסיפוק התביעות של התינוק, כי דווקא על ידי כך 

ות מהאם. מאידך, האם כן צריכה למצוא הכישלון הזמני התינוק מפתח עצמאות ואת ההיפרד

את הדרך בסופו של דבר לספק את צרכי התינוק ולא לאכזב אותו, וזאת כאשר היא מבינה את 

צרכיו ומבצעת את ההתאמה הנדרשת. משך הזמן שמתמשך הכישלון משתנה עם ההתפתחות 

וריה זאת מתאימה תיא התינוק, וכמובן כשהתינוק יותר קטן משך זמן זה אמור להיות קצר יותר.

היטב עם מה שתיארנו לעיל בדבר תפקיד ההורים כמי שאמורים לתת למנגנון הטבעי של 

האכילה להתעצב בצורה טבעית וטובה. לכן מצד אחד, צריך לספק את צרכי התינוק, אך מאידך 

 לתת לו להתפתח ולחוות גם כישלון, ולתת אמון בהתפתחות הטבעית שלו.

ת קשובה לצרכי האכילה של התינוק ולזהות מתי הוא רעב ומתי הוא בעניין יכולת האם להיו

שבע נעשו מחקרים רבים. מחקרים אלו ניסו גם לבדוק את השפעת יחסי האם תינוק על תזונה 

נכונה ובעיות במשקל בהמשך החיים. מאמר מקיף מאוד של מספר חוקרים ניסה לסקור את כל 

למעשה, בשל ריבוי המשתנים  7מסקנות. הספרות המחקרית אודות מחקרים אלו ולהסיק

תינוק, כגון השפעות -שמשפיעים על התזונה של האדם, שחלקם אינם קשורים ביחסי האם

גנטיות וכו', וכן בשל המרכיבים והמאפיינים הרבים הקיימים ביחסי האם תינוק, וכן בשל 

                                           
5 Alonso Miguel et al. Food reward system: current perspectives and future research 

needs. Nutr Rev. 2015 May; 73(5): 296–307 
 . 6מהות לאימהות, פרק -הקר, מאי-פלגי 6
7 McNally Janet et al. Communicating hunger and satiation in the first 2years of life: a 

systematic review. Matern Child Nutr. 2016 Apr;12(2):205-28 

שקוראת את התינוק ולא  אם[: A3]הערה
 את עצמה



תינוק במקרים קשיים במציאת פרמטרים ברורים על פי הם ניתן למדוד את טיב יחסי האם וה

תינוק מסוג מסוים -בהם נבדקו, התקשו החוקרים להצביע על קשרים ברורים בין יחסי אם

ודפוסי אכילה או השמנה. אף על פי כן, החוקרים עומדים על כך שכן זוהו דרכי אינטראקציה 

שונות בהם אימהות יכולות להיות קשובות ולזהות רעב ושובע אצל תינוקות, באופן שעשוי 

 ב עם האכלה שיותר מתאימה למנגנון הרעב והשובע הטבעי כפי שהוא תואר לעיל. להיטי

 שיבוש מנגנון הרעב והשובע אצל ילדים
השמנה אצל ילדים נובעת מחוסר איזון בצריכת אנרגיה, כאשר צורכים יותר אנרגיה ממה 

 אפילו חוסר איזון קטן אבל קבוע יכול לגרום להשמנת יתר. יש מחקרים 8שמשתמשים.

קלוריות  110-165קלוריות ליום, ויש המעריכים זאת ב  30-50שמעריכים זאת בחוסר איזון של 

ליום. מכיוון שמדובר בחוסר איזון כל כך קטן, צריך להבין כיצד עובד מנגנון הבקרה על 

בסקירת מאוד רחבה של מחקרים על הרגלי אכילה אצל ילדים מצאו האכילה אצל ילדים. 

 ייני אכילה שעלולים לגרום לחוסר איזון בצריכת אנרגיה:החוקרים ארבעה מאפ

נבדק במחקרים על ידי נתינת ממתקים בזמן משחק לאחר סיום ארוחה  – אכילה לאחר שובע. 1

 שילדים שבעו ממנה.

 נמצא שילדים שאוכלים בקצב מהיר יותר נוטים לצרוך יותר קלוריות. – קצב אכילה מהיר. 2

מדובר כאן על תחושת שובע הנגרמת מערך הקלורי של  – וכלזיהוי ערך הקלורי של הא. 3

האוכל שנאכל. אצל ילדים שיש להם יכולת פחותה יותר לזהות ובהתאם לכך להרגיש שובע 

 מהאוכל שנאכל, יש נטייה לחוסר איזון בצריכה אנרגיה.

מראה  מדובר כאן על תגובה לנוכחות של אוכל במקום, אם על ידי –תגובה לגירוי של אוכל . 4

 או על ידי ריח. ילדים המגיבים יותר לנוכחות של אוכל נוטים לחוסר איזון בצריכת האנרגיה. 

המחקרים ניסו לבדוק מה הגורמים המביאים למאפיינים אלו. הגורמים הינם רבים וקשה לאבחן 

במדויק. ממחקרים שנעשו על תאומים נראה שישנם השפעות גנטיות על המאפיינים הללו. עם 

נראה שגם להתנהגויות ההורים ביחס לאכילה של ילדיהם ישנם השפעות על המאפיינים  זאת,

הללו או חלקם. לדוגמא, אצל ההורים שיותר מגבילים את ילדיהם באכילה, נמצאה נטייה 

לאכילה לאחר שובע. ההסבר לכך הוא ככל הנראה, שעקב ההגבלות על האוכל, הילדים 

הם מתאפשר להם לאכול, אף אם אינם רעבים באותו זמן. גם מתרגלים לנצל את ההזדמנויות ב

נמצא קשר בין הורים המגדילים את מנות האוכל הניתנים לילדיהם להשמנה. ייתכן שיש אם כן 

                                           
8 Faith Myles S, Susan Carnell, Tanja V.E. Kral, Genetics of Food Intake Self-

Regulation in Childhood: Literature Review and Research Opportunities. Hum Hered. 

2013;75(2-4):80-9. 



יתרון לתת לילד להגיש לעצמו ולבחור את גודל המנה עבור עצמו, כפי שכבר הוזכר למעלה 

 במחקרים על תינוקות. 

 המודל הפתוגניהמודל הסלוטוגני לעומת 
לפני המחקרים המהפכניים של דייויס, הנטייה אצל הרופאים הייתה לנסות להכתיב לילדים 

תפריטים מדויקים. היו אפילו רופאים שהמליצו על כמעט הרעבה עד שהילדים ייכנעו לתפריט 

המחקרים של דייויס סללו את הדרך ולמהפכה בתחום לשנות את ההתייחסות  9שהרופא קבע.

 ת הטבעית של הילדים לבחור לעצמם נכונה את האוכל.ליכול

העיקרון הזה חודד והורחב על ידי אהרן אנטונובסקי כאשר הציג את המודל הסלוטוגני  

לפי המודל הפתוגני, יש אנשים חולים וצריך  10כחלופה למודל הפתוגני הנפוץ בעולם הרפואה.

לעומת זאת,  מי הסיכון ולשלוט בהם.כדי לחיות חיים בריאים צריך להימנע מגורו לרפא אותם,

על פי המודל הסלוטוגני, האדם איננו חולה, וגם אם יש לו קושי, הכוחות הנדרשים להתמודד 

ו. אם נרצה נוכל לסכם את המשמעות של המודל הסלוטוגני עם הקושי נמצאים אצל האדם עצמ

 :הבאהביחס לאכילה על פי הטבלה 

 סלוטוגני פתוגני

 דום בריאות בכל משקלקי מאבק בהשמנה

 קבלה ובחירה שליטה באכילה ובמשקל

 שלום עם עצמי, גופי וסביבתי מלחמה בעצמך ובסביבה

קיימת שונות טבעית בין אנשים ואנחנו באים   BMI –יש משקל אובייקטיבי נכון 

 בגדלים ובמשקלים שונים

 מקדם אכילה קשובה לגוף ולצרכים מכתיב תפריטים מדויקים

                                           
9 Strauss Stephen, Clara M. Davis and the wisdom of letting children choose their 

own diets. CMAJ. 2006 Nov 7; 175(10): 1199–1201 
, עמ' 1998אנטונובסקי, אהרן, המודל הסלוטוגני כתיאוריה מכוונת בקידום הבריאות, בתוך: מגמות, מאי  10
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 איזו טבלה יפה נעמה[: A4]הערה



מוביל לאותנטיות, עונג מהאוכל והקשבה  ימנעותמעודד ה

 לגוף

 

 תפקיד ההורים ותפקיד הילדים
הגישה שלה, המבוססת  11אלין סאטר עסקה רבות בנושא של תפקיד ההורים בהאכלת ילדיהם.

על מחקרים ועל ניסיונה האישי מטיפול בילדים, מבוססת על הקרונות שהזכרנו קודם. מחד, יש 

לאכול בצורה נכונה המתאימה למבנה הגוף שלהם ולהתנהגות שלהם לילדים יכולת טבעית 

הנקבעים לרוב על פי הגנטיקה. מאידך, היכולת הטבעית הזאת עלולה להשתבש משלל גורמים, 

ותפקיד ההורים הוא לסייע להם לאכול בהתאם למנגנון הטבעי הטוב. אם ההורים יתערבו 

ת הנטייה הטבעית שלהם ולפעול בהתאם אליה. ויגבילו יותר מידי, הילדים לא יצליחו לחוש א

הם עלולים במקום זאת או להיכנע ללחץ החיצוני, או לחלופין להילחם בו, ובסופו של דבר 

בשני האפשרויות הם לא יאכלו בהתאם למנגנון הטבעי. מאידך, אם ההורים לא מספקים 

טה המנגנון הטבעי לילדים את האוכל והילדים צריכים להכין לעצמם את האוכל, גם אז נו

להשתבש, וילדים עלולים לאכול פחות מידי או יתר מידי. בנוסף, ילדים זקוקים לתמיכה רגשית 

בזמן האוכל, על מנת שיוכלו לזהות מתי הם שבעו. בהתאם לעקרונות שלה, נסכם בקצרה את 

 תפקיד ההורים ותפקיד הילדים בטבלה הבאה:

 תפקיד הילדים תפקיד ההורים

המוצרים שקונים בסופר ואיזה  להחליט מהם

 אוכל מצוי בבית

 לבחור מה לטעום מתוך המגוון המוצע לו

לבחור מה מכינים, לבשל ולדאוג שיהיה טעים 

 ומזמין

 להחליט מתי הוא שבע ולסיים את הארוחה

 לכבד את כללי הבית ליצור סביבת אכילה מכילה ונעימה

 ד השולחןלשבת ולאכול לי ללמד את הילדים נימוסי שולחן

 

התפקידים הללו נבנו בהתאם לעקרונות שנאמרו למעלה. ישנה חשיבות שההורים יבחרו את 

התפריט עבור ילדיהם ויספקו להם את האוכל. מאידך במבחר מתוך המאכלים וכן ביחס 

לכמויות יש להעניק חופש בחירה לילדים, ולעודד את האכילה בהתאם למנגנון הרעב והשובע 

                                           
 .1992שרון שעל, אלפא, תל אביב  –סאטר, אלין, ילדים ואכילה: מינקות ועד בגרות, מאנגלית  11



במסגרת המשפחה ליד השולחן עשויה לספק את התמיכה הרגשית לה הם הטבעי. האכילה 

 זקוקים על מנת לאכול בהתאם למנגנון הטבעי הבריא. 

 אכילה קשובה
על פי איילת קלטר, ראש מרכז שפת האכילה בישראל, הדרך הנכונה לאכול בהתאם למנגנון 

 הטבעי של רעב ושובע הוא על ידי אכילה קשובה. כפי שהיא מסבירה:

( קשיבות היא גישה הגיונית mindfulnessאכילה קשובה מתבססת על הקשיבות )

לחיים. היא הפניית תשומת הלב אל התודעה ברגע ההווה, באופן שמאפשר לחוות דברים 

בלי לשפוט אותם או לפרשם. הכוונה היא ליכולת לשים לב ברגע נתון למחשבות, 

פנימיים, בלי להיצמד לביקורת, לשיפוט לתחושות ולרגשות שעולים, אם הם חיצוניים או 

או לרצון שהדברים יהיו אחרת מכפי שהם. גם אין זה אומר שחייבים לאהוב את הדברים 

כפי שהם. הקשיבות יעילה בהפחתת סימפטומים של חרדה, מיתון ועצירת התקפי זלילה, 

 12והקניית מיומנות התמודדות במצבי לחץ ודחק.

 שובה, עלינו לשאול את עצמנו את השאלות הבאות:על מנת להתרגל לאכול אכילה ק

 האם אני רעב? •

 איזה רעב זה? •

 כמה אני רעב? •

 ְלָמה אני רעב? •

 מה הכי הייתי רוצה לאכול? •

 איך הכי הייתי רוצה לאכול?  •

על מנת לעזור לענות על השאלות הללו, איילת קלטר פיתחה סרגל רעב ושובע שיכול לעזור גם 

 להורים עם ילדיהם:

                                           
12 c1j7g-eating-https://www.eatingdialog.com/mindful  

https://www.eatingdialog.com/mindful-eating-c1j7g


 

כאשר נמנעים  6-7.13ולסיים בין שלב  3-4האידאלי הוא להתחיל לאכול בין שלב  המצב
המתאים למנגנון הרעב והשובע הטבעי ולא גולשים מהקצוות, האכילה נשארת בתחום האכילה 

 למאפייני אכילה לא בריאים. 
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 ההרצאה רציונל
חושפת את ה גם כיחידה העומדת בפני עצמהו כפתיחה לסדנאות להורים,ההרצאה תשמש 

 עקרונות שפת האכילה.

 ימניסיונ רקע עיוני קצר על אכילה קשובה, וכן כלים מעשיים הניתנים ליישום. ההרצאה תיתן

 במהלך השנים אנשים אוהבים לצאת עם משהו ביד.

ההרצאה מתמקדת בדגם הסלוטוגני השם דגש על גישה חיובית לאכילה, ומבהירה את ההבדל 

שמנה מחלה ושמה דגש על צה של הדגם הפתוגני הרואה בהבין הגישה הזו לגישה הנפו

העבודה שלי כיועצת  –החיבור של שפת האכילה למודל הסלוטגני מרגש אותי מאוד  הימנעות.

חינוכית מבוססת על העקרונות האלה. מדובר על האני מאמין המקצועי שלי, והחיבור לשפת 

 האכילה נראה לי נכון ומדויק.

 



 מבנה ההרצאה

 הרצאה הוא על פי דגם רטורי:מבנה ה

 מגרה ויוצרת עניין – פתיחהא. 

 הצגת הנושא כשאלה – . הנושאב

 ג. הטענה )התשובה לשאלה(

 פיתוח הטענהד. 

 יישוםה. 

 סיכום וחותם רגשי –סיום ו. 

 

 פתיחה:

 אוכלתמונה של שולחן מלא 

 כל אחד מההורים רושם לעצמו מה הוא אומר לילד שלו מול שולחן כזה. 

 תוף קצר של התשובותשי

 נושא:

 איך מתמודדים עם התנהגויות אכילה של ילדים?

 הטענה:

כל אדם נולד עם מנגנון רעב ושובע טבעיים ובמהלך השנים אנחנו הורסים את זה בגלל חוסר 

יזיולוגיים ורגשיים. המטרה באכילה מודעות ובגלל שהאכילה קשורה לעוד הרבה היבטים פ

 ת הכוח לבחור נכון לו, בהתאם למנגנון הטבעי שלו.להחזיר לילד א קשובה היא

 

 

 :פיתוח הטענה



מודל הבריאות שלאדם יש את  –טוגני ומודל סלהעימות בין המודל הפתוגני למודל הסלוטוגני. 

 הכוחות לעזור לעצמו וצריך לתת לילדים לבחור בעצמם מתוך תפיסה שהכוחות אצל האדם.

 קל הגוף ובהתמודדות עם אכילה. חידוד ההבדלים בין המודלים ביחס למש

 יישום:

 מודעות להתנהגויות של הורים המאפיינים את הגישה הבנויה על המודל הפתוגני

 רגל רעב ושובעס

 תפקיד ההורים ותפקיד הילדים על פי אלין סאטר.

 סיום:

  סיכום והקראה מהספר האי אפשר

 וצג במצגת בסוף ההרצאה המשתפים מקבלים מודפס את סרגל הרעב והשובע המ



 המצגת

 את המצגת אשר תלווה את ההרצאה ניתן לראות בקישור הבא:

-https://drive.google.com/file/d/0B6UDN3ZhJH

ucGMwNldaV1BUaDA/view?usp=sharing 

אופן חוויתי המערב את כל קהל יעד של הורים במטרה להנגיש את החומר במעובדת ל המצגת

היה שההורה ששומע את ההרצאה ירגיש כי עולם חדש נפתח ת נתי הצלחהימבח החושים.

 ם, יקבל ההורה כליעם זאתיחד על שפת האכילה בביתו. בפניו וברצונו להתחיל לחשוב מחדש 

גת משמשת גם בהיבט החווייתי, באמצעות המציוכל להתחיל את השינוי.  תםשא יםמעשי

תמונות המעוררות מחשבה ועניין, וגם בהיבט של התוכן, בסיוע בהעברת התוכן בצורה חדה 

המצגת מפרטת את התכנים שהוזכרו  ובהירה. לבסוף המצגת גם מציגה כלים מעשיים להורים.

 בקצרה במבנה ההרצאה.

https://drive.google.com/file/d/0B6UDN3ZhJH-ucGMwNldaV1BUaDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6UDN3ZhJH-ucGMwNldaV1BUaDA/view?usp=sharing


 סיכום
ושא התמודדות עם התנהגויות אכילה של ילידיהם. העבודה הציגה הרצאה מובנית להורים בנ

העקרונות העומדות בבסיס ההרצאה מוצגות בחלק הרע התיאורטי, ובו מתואר המנגנון הרעב 

מטרת ההרצאה והשובע הטבעי הקיים אצל ילידם, ודרכים שונות בהם הוא עשוי להשתבש. 

יסה מהמודל המקובל, היא לסקור בקצרה את עקרונות שפת האכילה, ובפרט על שינוי התפ

שהוא המודל הפתוגני, עם כל מאפייניו המצויים מאוד אצל יחסי ההורים עם ילדיהם סביב 

האכילה, למודל הסלוטוגני, והנגזר מכך לתפקיד ההורים בתחום האוכל. לבסוף, מוצגים 
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