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 תקציר

 

חוסר יכולת הכלת השונה בצבעו, גודלו וצורתו של הזולת כמה מאתנו מוצאים עצמם מתלוננים על 

 בחברה?

לאהבת אדם לתרום לשנות משהו ו טפח ולפתח סובלנות וסבלנות כלפי האחר,היו רוצים ל אנשיםכמה 

 ללא הבדל בדת, גזע, מין, גודל, צורה ומשקל ובכך להביא לשגשוגה של התרבות האנושית? 

 

 למחנכי הגיל הרך הכוח לעשות זאת! 

 

 תקופה בה –מחנכי הגיל הרך זוכים ללוות את התפתחותו של האדם בתקופה הקריטית ביותר בחייו 

.מתעצבת אישיותו העתידית  

 שקל האושר שלימבוא: מ

 

 "יש לי ציפור קטנה בלב, 

 והיא עושה בי מנגינות, 

 ...קטנותשל אלף אהבות 

 והיא עושה בי מזמורים

 והיא צובעת עולמות

 והיא כל החלומות.

 והיא עושה בי סיפורים,

 ,הוהיא עושה אותי שלו

 היא טעם החיים...

 היא כל התקוותו

 היא תשובה לאכזבותו

 והיא טובה לבנת כנף

 תה אני מרגישה חופשיהא

 היא יושבת על ענףו

 בנאי()יגאל בשן ויוסי     "ין מיתרי ליביב

 

ולהשפעתה על חיינו, הציפה אותי המחשבה, על הילדה הקטנה   mindלתיאוריית ה שהתוודעתי ,מהרגע

מוניקה גילה. שאם רק היו מודעים אז לתיאוריה זו... כמה כאב היה נחסך ממני. היום אני מבינה  -שבי

 ,העוגן לחיבור לעצמישלי! mind   -ה ו, על "הציפור הקטנה בלב" הינ12גיל שהשיר שמתנגן לי בראש מ

י כ -לפרוש כנף בכל עת שאבקש י,ביימים הקי באמצעות המשאבים לליכולת שו כאן ועכשיול ,לאני שבי

 הכוח טמון בי!

  

 gracias , מהמילה  לדתי בארגנטינה והורי העניקו לי שני שמות גרסיאלהונ

 בספרדית בובה. muñecaמהמילה  מוניקהו שמשמעותה תודה

כשהייתי בת שלוש עלינו לארץ ונציג משרד הפנים החליט שהשמות שהורי העניקו לי באהבה קשים להיגוי 

 !"גילה"היה יבמדינת ישראל שמי ו
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והבת במה א ,ומנגינה..." עם שתי גומותממש כמאמר השיר: "הייתי ילדה מתוקה... הגעתי לגן ילדה 

 ו...עגלגלה... 

  פילה! -הכינויאת הילדים עם מיוחד במינו הדביקו לי 

 פילה"!-מהר מאוד הפכתי ל"גילה

כילדה אני זוכרת בית מוצף בריחות אוכל, עם המון דיסוננס, מצד אחד אמא שדואגת שיהיה אוכל, שנאכל 

 –מוניקה  שאני צריכה לאכול פחות! אני הילדה הקטנה ,שאני נראית ועל כך ,מעירים לי על איך ,ומצד שני

פילה"  )וגם בבית אך בבית זה היה ללא מילים, אך בהרגשה, חשתי זאת מאוד(.  -גילה, שבגן היתה "גילה

ההערות על האוכל, הפריעו לי, בתוכי שכנה ילדה פגועה ועצובה, לצד ילדה חייכנית ושמחה, שגם נהנית 

 מאוכל. 

 ליבי נשבר מהעלבון ודמעות רבות הזלתי...

בגיל חמש ברישום  לכיתה א', גמלה בנפשי  החלטה. להיפרד מהשם גילה ולהשתמש בשמי המקורי 

מכינוי הפילה. למרבה הפלא במשפחתי ממשיכים )וכבודי( בלבד! וזאת  כדי להציל את עצמי  מוניקה

 גילה עד היום, ואני כבר לא ילדה, אבל גילה עדיין שוכנת בתוכי. -לקרוא לי

 במסע מפרך לרדת במשקל.מגיל עשר התחלתי 

מסע עם עליות חדות כל פעם למצוק גבוה יותר ואז ירידות בקצב איטי כי הגוף התרגל והפך חסכני. כנאמר 

 בשיר ״ ההרים גבוהים יותר בדרך חזרה...״

 חמה באוכל.נמצאתי ותמיד חזרתי  – פינג פונג עולה ויורדת , יורדת ועולה

 -(חוץ מניתוח בריאטרי)  .תומוכר ות ושאינןמוכרעשיתי כל דיאטה אפשרית, דיאטות 

מרזי מורית, שומרי משקל, דיאטקלאב, רבין, חרמוני, דאש, פלאו, צום שומנים, דיאטת דיאטות: 

חלבונים, דיאטת פחמימות, דיאטת סוג דם, דיאטת מרק כרוב, דיאטת אתקינס, דיאטת כריכים ועוד היד 

 נטויה.

  משינייבוקר אחד קמתי כשמחצית מאחת כאשר  דיאטת מלתעות, הכי נוראית שיש. –השיא האכזרי היה 

 אז תם ונשלם עידן המלתעות  כביכול מעצמה. ,נעקרה

 ק״ג והגעתי לתת משקל.  36הצלחתי לרדת  ,תי בעצמי ללא מצריםירדבתקופה שדווקא, 

שלוש  התאמנתי במשך,שבת ושעה וחצי וביום שישי בחדר כושר במשך ככל יום התאמנתי ב ,תקופה הזויה

 תוכנית הרזיה של דיאטקלאב.של שעות ירדתי מהמכשירים. במקביל שמרתי על משטר תזונתי 

על היותי קלילה מאושרת מצד אחד,  אחוזת אימה .מצד שני הייתי מאושרת וחייתי בדיסוננס מצד אחד, 

כנס לחנות הלשל בעיה ה  ,שהיה לי מילדותהתסכול, . לא עוד ומסוגלת לקנות כל בגד שמצא חן בעיני

 פוחדת -מצד שני(. וזה במקרה הטוב שהייתה מידה.... אותי, ) הולםכי שום דבר לא ולמצוא לי בגד,  בגדים

השמירה על המשקל הפכה  לדיקטטור של עצמי. אז הידקתי עוד את החגורה והפכתי לעלות שוב במשקל.

הוא יימצא את דרכו החוצה בכל מקרה, ללא שליטה,  גם  להחזיק חול בכף יד,להיות בשבילי כמו ניסיון 

 אם נהיה חזקים ואיתנים על המשמר.

לחזור ולרדת כשלו , הגוף בגד בי  ייכל ניסיונות חלק מהמשקל. יבשלב מסוים מסיבות רפואיות העלית

קשובה לרגשות ולמחשבות קבלתי כלים להיות  היום בעזרת לימודי שפת האכילה.ו והפסיק להישמע לי.

 ים לימלמדתי לארח בתוכי רק ״אורחים״ )רגשות ומחשבות( שמתא שלי.

 שייעלמו כי אין להם במה אצלי. ,אחרים להניח ולתת להם להתפוגג עדאת הו

 הגעתי לשלווה עצמית שמתוכה צמחה הנאה גדולה ממני איך שאני ומי שאני.

 הרצויה, המשקל לא מצביע על הספרה לא עוד דיכאון כי

 הלקאה עצמית לא ללבוש בגד מסוים, לא עוד

 א לענוד עדי או נעל או תיק מבוקש,לא עוד ענישה ל

  ,לא עוד הימנעות מיציאה למקומות שונים כי מצב רוחי ירוד ואיני נראית טוב

 עוד הגבלה מסוגי מאכלים וכמויות, לא
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מצידי. המשקל יורד ללא מאמץ מיוחד  אטוהיום, אט  חזר הגוף שלי להאמין ביכולות שלו. ,וכששחררתי

 .למרות שזה כבר לא חשוב לי

 ובלתי תלויה באיך שאני נראית.  -הבריאות הנפשית והפיסית הנובעת מהמשאבים הפנימיים שלי

 היא המרפא הפנימי .

 זה לא סיפור על הגעה למראה הנכסף.

 הפך להיות אני! -זה סיפור על כך שהמראה הנכסף, המהנה והמצמיח

 מוניקה שמחה! -וגילה, קיבלה את המשמעות הנכונה אצלי. מוניקה גילה

לחולל שינוי ולהוביל מהלך, בו ילדים יגדלו , למודעות  mind -להעלות את תיאוריית ההיום הייתי רוצה 

 !פילה"-שמחים ושלמים בבחירת מזונם. שיהיו שונים מ"גילה

הייתי העיר ו-גני י אתתניהלבתפקיד בעל השפעה על הגיל הרך, תפקיד במסגרתו אני  עד כה כיהנתי 

 ,שפעהה-ומיישמת איתם שיתופי פעולה ברי גננות עםעדיין, אחראית ישירה על סייעות העיר,  נפגשת 

  . שהתחלנו במסגרת תפקידי, ועתה ממשיכים יחד להשגת המטרה, באופן לא פורמלי

 הוא יישומי, החלום שלי:יש לי חלום ! והחלום 

 בע וברעבו״אני הפנימי״ המכיר בש-חיים מה שמתאים להם מתוך הקשבה לבבחור וד ללמלילדים ל ייעסל

 את תזונתם. מקום חיובי ובכלל זה מ

, מתפתחת בהדרגה במהלך  mind, שכן יכולת תיאוריית ה mindבחרתי לנסות ולהשפיע דרך תיאוריית ה 

טלאור -סמיש .  (Welman & Lio ,2004במיוחד במהלך שלוש עד חמש ) שש שנות החיים הראשונות

ים ביחס כרוכ ,, שהשורשים להתפתחות הפרעות אכילהקרים רבים טועניםשחו (, כותבת בספרה,2016)

המוח, בפסיכולוגיה טלאור שהמומחים המובילים בתחום -, עוד מציינת סמישילדומול  והתנהגות ההורה

המיטבית מגיל הינקות ומתן יחסים  הרגשיתההתפתחותית, מדגישים את החשיבות של הטיפוח ההוויה 

תומכים, מוקדם ככל האפשר בחיים, יכול למנוע את ההשפעות המזיקות של הלחץ המרעיל, ואירועי 

יש  נכונים בילדות האכלה ואכילה מהווים הזדמנות חשובה ביחסי הגומלין. ליחסי האכלה ואכילה

קשרים וביצירת ה תוהקוגניטיביח ההתפתחות של ההוויה הרגשית, החברתית חשיבות מרכזית בטיפו

 . בתקופת חייו הראשונה של הילד  התקניים בין הורים לילדיהם,

אגייס פיילוט של גננות וארתום אותם למטרה זו, כל גננת תגייס ומכאן רוצה להפוך את החלום למעשה, 

  ים לאותה מטרה ויחד ננסה לחולל את השינוי.הורמספר 

להשפעת ההורים בבחירת המזון של הילדים ולדרך בה בוחרים   mindבעבודה זו אתייחס לתאוריית ה

    הילדים את מזונם. כמו כן אתייחס לשיתוף ההורים וחשיבות מעורבותם.

 קע תיאורטיר

 

מולייר מתוך המחזה "הקמצן"." שיאכלמנת -מנת שיחיה ולא שיחיה על-חייב אדם שיאכל על"  

מאז ומעולם נושא האוכל הינו אחד הנושאים בעל העיסוק הרב ביותר והמדובר ביותר. ברור, שזה נובע   

 מכך, שזהו צורך היסוד ומאסלו השכיל להציב זאת בבסיס פירמידת הצרכים שלו.  

גבול? היכן חצינו אותו? ואיך הובלנו את הילדים שלנו לצאת מנקודות הנוחות והחשיבה הטבעית מהו האך 

שלהם !למיינד לדפוסים חיצוניים ללא הלימה לרצונות שלהם, לצרכים הפיזיולוגיים שלהם,   

 

ואחר כך כעב נסעה" –אין לי בעיה לבד שעה אני בה, והיא תעמוד כרגע   

שמואל הנגיד -בן יוסף הלוי אבן נגרילהשמואל                                                          
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שמכוונת וממקדת את האדם להעניק תשומת לב  ,שיטה פסיכולוגיתהינה מיינדפולנס/ מודעות קשובה, 

  .לחוויות בהווה, באופן מקבל, לא ביקורתי ולא שיפוטי, ומטרתה לחיות חיים טובים, רגועים ושלווים יותר

היא סוג של תשומת לב שאפשר לפתח על ידי אימוץ שפה, התנהלות עם רגשות ומחשבות,  ,מודעות קשובה

 אימון ותרגול. זו מודעות לא שיפוטית, שמופנית באופן עקבי למה שקורה כאן ועכשיו. 

 לכולנו יש יכולת מסוימת לכוון את תשומת הלב, היכולת הזו מוגבלת ולא מיומנת. 

 הסחות דעת וקשיי ריכוז מאפיינים תשומת לב שאינה מאומנת. 

 לעיתים קרובות התודעה שלנו "נודדת" אל משהו שראינו או שמענו, או חשבנו. 

 בלי ששמנו לב, אנחנו מגלים פתאום שאכלנו את כל הבונבוניירה, את כל שקית הפיצוחים  

 מקום לעשות את מה שתכננו.בילינו ערב שלם באינסטגרם או בפייסבוק או הטלוויזיה ב

 למודעות קשובה יש מאפיינים נוספים מלבד ריכוז. 

 היא מכוונת את תשומת הלב לדברים מסוימים: 

  .למה שקורה כאן ועכשיו 

    אנחנו מבלים שעות וימים בעיסוק במה שהיה או במחשבות ודאגות על מה             

 עכשיו חומק מאתנו.  שיהיה. לעומת זאת, מה שקורה ממש            

  שכחנו לחיות את הרגעים הקטנים , לרוץ אחרי החיים ללא מעצוריםשאנו עסוקים במרוב             

 שעושים את החיים״ חוליו איגלסיאס            

 זה הזמן היחיד שיש כדי לחוות  הרגעים היפים והמרגשים של החיים מתרחשים בזמן הווה.             

 אותם.             

  להגיע  ,מצד שני, גם כל הדאגות והכאב נולדים בהווה, ואם לא נשים לב הם עלולים            

 ואנחנו לא נדע אפילו מניין הם באו.  למימדים גדולים            

  בקשר לחיים  הרגע הזה, כאן ועכשיו, הוא הרגע היחיד שקיים בו אפשר לעשות איזה שינוי             

 שלנו.            

  .מודעות קשובה הינה חוסר שיפוטיות 

 שיפוט הוא כמובן כלי קוגניטיבי חשוב לאדם החושב.            

  עודף שיפוטיות עצמית, גורמת לקונפליקטים פנימיים וחיצוניים בין המציאות לבין הציפיות             

 פוטיות וביקורתיות, עם מודעות קשובה אנחנו מטפחים במקום לטפח שי שלנו ממנה.            

   שתאפשר לנו לראות גם את הטוב וגם את הרע באופן ברור , הכלה והתבוננות בלתי שופטת            

 יותר.            

המטרה היא ללמוד לראות דברים בבהירות גדולה יותר, ברוח שלווה, ולעשות שינויים נחוצים באופן יעיל 

ומועיל לעצמנו ולאחרים. מודעות כזו אפשר לפתח על ידי שימוש בשפה נכונה ואימון שיטתי, כמו 

שלומדים שפה חדשה ומפתחים שריר או מיומנות בנגינה או כל מלאכה אחרת. אם האימון ממושך 

 ומשמעותי יכולים להיווצר שינויים קבועים, שבאופן חיצוני באים לידי ביטוי בשינויים בהתנהגות,

 ברגשות, ובצורות חשיבה.

אנחנו נמצאים בעיצומה של תופעה חסרת תקדים ומפתיע מאוד. משהו שהיה נחשב עד לא מזמן כפעילות 

זה  רוחנית, שולית למדי, שללא ספק תויגה כסהרורית על ידי רבים, הפך כמעט בן ליל לתנועה אופנתית.

שנים שבהן האבחון של הפרעות קשב וריכוז לא מקרה שהפופולריות של תרגול כזה עולה בדיוק באותן 

 . אצל ילדים צומח שנה אחרי שנה

משיחות עם הורים, מורים ותלמידים יש בלי ספק עניין עצום וחדש באותה תכונה מהותית לתפקוד תקין 

 של ילדים ומבוגרים, שליטה על הקשב

הברית מובילות בפיתוח  ללימוד מיינדפולנס בבתי ספר הן הדבר החם הבא. בריטניה וארצות תכניות

כאלה.״ מדבריו של אסף פדרמן בהקדמה לספרו ״מיינדפולנס, שינוי נפשי באמצעות אימון מוחי״  תכניות

 (  2018)אסף פדרמן
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מאמו, ובצאתו הוא  השיליהאוכל הוא אחד הצרכים הבסיסיים של האדם, עוד בבטן העובר ניזון דרך 

נצמד לשד לבד בטבעיות, מגע הנותן מזון והיקשרות . תינוק נולד עם מנגנון וויסות רעב ושובע. הורים 

זה יכול ( טוענת ש2016טלאור)-סמישבספר ארוחות ילדות  עלולים לשבש אותו בהתנהגויות לא נכונות....

דגם פעולה מנטלי, שנחרט  האכלה ואכילה, לנבוע מסיבות שונות כגון העברה בין דורית של התנהגויות 

אצל ההורה ומועבר באותו אופן לילדו. ואף מביאה דוגמא של העברת הפרעות אכילה, אמא האומרת 

טלאור  -"שאמא שלה אומרת שגם היא עשתה בעיות עם האוכל". גם אופי התרבות משפיע מאוד, סמיש

ת ערים לעמדות השונות יש להכיר ולכבד את אומרת שיש לנהוג בסבלנות כלפי המהגרים, עלינו להיו

 תרבותם.

מחקרים מראים שדרך ההאכלה של ההורים כבר מימיו הראשונים של התינוק עשויים להשפיע עליו 

התנהגות ההורים סביב נושא האוכל משפיעה מאוד על דרך האכילה של הילד מימיו הראשונים  בהמשך,

 ילה. בהאכלה ובהמשך בבחירת המאכלים ובאופן האכ

Baumrind (1970)  :הטביע לראשונה סגנונות משמעת הורית 

  הורית )תגובתיות(parental responsiveness 

 (  דורשנות הורית(parental demandingness 

 התגובה ההורית מעודדת ויסות והדגשת האני של הילד.  -בהאכלהתגובתיות הורית  

ילדיהם על צרכיהם ובקשותיהם. לרוב אלה הורים הורים בעלי תגובתיות הורית, פתוחים לדון עם 

 תומכים.

האוכל מתאים  בתחום ההאכלה נראה את ההורים כקשובים לצורך הילד,  יוצרים סביבת האכלה נעימה,

תגובה לסימני רעב ושובע של הילדים לשלב ההתפתחותי ומוצע בזמנים בהם הילד צפוי להיות רעב, 

כת. )לא משדלים ילד להמשיך לאכול אם הוא נמנע ומאידך לא מתאימה לשלב ההתפתחותי ובעיקר תומ

 נמנעים מלתת לאכול אם "עדיין לא הגיעה שעת ההאכלה"(

האכלה תגובתית מעודדת הדדיות בקשרי ההאכלה ובאופן אופטימלי הילדים לוקחים אחריות על אכילה 

 בריאה

, או וותרנות, האכלה שאינה תגובתית תיתכן מהעדר הדדיות בין המטפל לילד, באה לידי ביטוי בשתלטנות 

 . או בחוסר מעורבות

כשהמטפל שולט בהאכלה הוא עוקף את האותות הפנימיים לרעב ולשובע של הילד ועלול  –בשתלטנות 

 על סיטואציית ההאכלה ד שולט, בוותרנות היללהשפיע על המסוגלות העצמית של הילד והעצמאות.  

, רבות המטפל מתעלם מהילדובחוסר מעו וההורה נענה לבכי והילד מבין שבכי הוא אמצעי להשגת מזון...

 הילד מנסה להשיג תשומת לב בכל דרך , סירוב לאכול, או שהוא זורק את האוכל... 

מרכז להשמנת ילדים ומחקר ,   Penn Stateמרכז  לצורך העלאת המודעות לחשיבות התגובתיות פותחה ב

תכנית התערבות להקניית "תגובתיות הורית" לאמהות טריות, מתוך הבנה והכרה שכבר מההנקה 

הראשונה ישנה השפעה על אופן ההאכלה בעתיד. והתוצאה למענה מידי ונכון של ההורה בצורה תומכת 

שלו . ובתווך הארוך גדילה  רגשית יפתח לקיחת אחריות של הילד באופן טבעי לתחושת השובע והרעב

 תקינה.

ההקשבה לאותות הפנימיים של הגוף וויסות לסייע להורים בהבנת חשיבות מודל נוסף, העשוי נמצא 

. המודל   Ellyn Satterמודל זה פותח על ידי  (The Trust Model) מודל האמוןהאכילה על ידי הילד והוא 

ות, לסוג המזון, אין סוג מזון אסור כדי לא לגרום לרגשות מונע שימת דגש והתייחסות לגודל המנה, לקלורי

גורמת לכמיהה אליו ולצריכתו באכילת יתר. במודל האמון  מסויםשל חסך. מודל זה טוען שמניעת מזון 

 היא שזה גורם לילד לא להתייחס לאותות הרעב, השובע והתיאבון שלו. הדעהילדים לאכול,  משכנעיםלא 

במודל זה ההורה אחראי על הכנת ארוחות העיקריות והביניים, קביעת זמני הארוחות ובעיקר ישיבה עם 

מהמזון תוך אווירה נעימה בזמן האכילה. הילד אחראי על מה לאכול וכמה לאכול  אתוהילד ואכילה יחד 

לים זה מזה בגודל, טוענת שילדים נבד  Statterהמוצע לו. הילד יכול גם לא לאכול אם אינו מרגיש צורך
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ובצורך על פי מטען הגנטי שלהם. ואל לנו המבוגרים )המטפלים( להגביל צריכת מזון, ללחוץ לאכול 

 כשהילד מסרב, וכן לא משתמשים במזון על מנת להרגיע.

אחריות על סביבת ההאכלה אך מכבד את תהליכי הבקרה העצמית של הילד  חלוקבמודל האמון ההורה 

ילדים אלה שניתנת להם האפשרות לבחור ולבקר את צריכת המזון שלהם, לומדים ובכך בונה אמון. 

לומדים לקחת אחריות ולהיות  ביקורת עצמית, הקשבה לאיתותי הגוף ובקרת צריכת המזון שלהם.

 עצמאיים, לומדים להעריך את גופם ואינם מתעסקים באופן קבוע במזון.

 שיקבלו מספיק מזון. אכילה של ילדים מתמתנת כשהם מרגישים בטוחים

 אז איך הופכים זאת הלכה למעשה?

חשפנו את הגננות לתיאוריית המיינד ולהיבטים החשובים בהתפתחות של הילדים, ביניהם ההבנה 

 החברתית וההבנה שלכל ילד צרכים , מאווים משלו ואין ילד אחד דומה בחשיבתו ורצונותיו לילד אחר.

שהוצף, בסוף הדיון, חשפנו את הגננות למחקרים ולממצאי המחקרים ערכנו דיון עם הגננות בנושא הקושי 

עסקות המשפחה או אי התעסקות המשפחה סביב האוכל היא הגורם לאופן בו יתנהג הילד תהמוכיחים שה

 סביב האכילה. 

הבנו,  לאחר שהבנו שקיימת השפעה רבה של ההורים על התפתחות הרגשית של הילד סביב נושא האוכל,

 ים את ההורים לתהליך. שאנו חייב

הגיע הזמן לבחון כיצד לרתום אותם. כדי לעשות זאת אנסה לבחון עד כמה ההורים משתפי פעולה ומהי 

 הדרך הנכונה לרתום אותם.

 "מעורבות הורים" מהי? 

של   במאמרים רבים וביניהם טל )תשמ"ד(  "מעורבות הורים" מתוארת, כקשרי גומלין בין סוכני החיברות

 שוטפת בין המערכת המשפחתית  לבין מערכת החינוך.

 ( טען שמעורבות ההורים מורכבת משני רכיבים: הזדהות וערות1990פרידמן )

 בה ההורים מקבלים בחיוב את הערכים שבית הספר דוגל בהן . –של הורים עם מטרות החינוך  הזדהות.1

 כקרירות.ערות הפוכה במשמעותה מאדישות המוגדרת  –הערות .2

הורים רגישים במידה  זו או אחרת למתרחש בבית הספר ולתרומתו לחינוך ילדיהם. הם מגלים תשומת לב 

למתרחש בו. כדי להגיע לרמת ההזדהות ההורים צריכים להיות בעלי ידע על מערכת החינוך בכלל ועל בית 

ההורים עם מטרות החינוך ועם ( מידת ההזדהות של 1990ספר של ילדם בפרט. על פי מודל זה של פרידמן )

 בית הספר ומידת ערותם למתרחש בו קובעת את הפוטנציאל שלהם למעורבות בבית הספר.

ניתן לגזור מדברים אלה שאת האינפורמציה על המתרחש בבית הספר, צריכים לספק המורים, שהם אנשי  

 ל ההורים למעורבת .הקשר של בית הספר ושל הילד בתחום זה. וכך להגדיל את רמת הפוטנציאל ש

 (מסווגים את דפוסי המעורבות לחמש רמות פעילות:2003פרידמן ופישר ) 

 .שותףפעיל, יוזם  -5סביל , משתפים אותו ועד הסעיף השלישי ברמה -1כאשר רמת המעורבות עולה  מ 

תקשורת חד כיוונית. בית הספר מוסר להורים מידע על ידי עלונים, דפי קשר,  -הורים כצופים .1

 סביל. -סיפות הורים בהם ההורה פאסיביא

ההורים נענים לבקשת -שאינם קשורים ישירות לתהליך החינוכי -הורים כמספקי שירותים .2

 : כיבוד למסיבה, עזרה בארגון מסיבה, ליווי טיול ועוד.םהצוות בנוגע לאירועים ספציפיי
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שיוכלו להיות הורים פעולות העשרה להורים. במטרה להעצים את ההורים כדי  -הורים כלומדים .3

 טובים יותר.

 מעורבות אקטיבית להורים יש יותר השפעה. -הורים כשותפים לתהליך החינוכי .4

 סעיף זה חולק לשלוש: -הורים כקובעי מטרות ומקבלי החלטות .5

 הורים מסכימים להחלטות בית ספר. -מעורבות לכאורה 

 טה הסופית בידי בית ההורים אומרים את דעתם, מנסים להשפיע וההחל -מעורבות חלקית

 ספר. 

 ההורים וצוות בית ספר הם שותפים שווים בתהליכי קבלת ההחלטות  -מעורבות מלאה

 בבית הספר.

 מה שמאפשר לנו  לחלק את רמות אלה של לשני היבטים:

 מעורבות סבילה ומעורבות פעילה.

 היכרות ההורים את הצוות , התוכנית היחסים ועוד. -מעורבות סבילה

נטילת חלק פעיל במערכת החינוכית: בוועד, מתן שיעורים )הורה מרצה בנושא תחום  –עילה מעורבות פ

 (2003הפרופסיה שלו( ייזום פעילויות ועוד. )פרידמן ופישר. 

 ( השתמשה באותה חלוקה של  מעורבות ההורים לשתי היבטים אלה.2007תורן ) -גם קפלן

, צריך לבדוק כיצד טרה נעלה זומך גיוס ההורים לדרת מעורבות ההורים , אני מבינה שלצורבסיום הג

משנים את מעורבות ההורים ממעורבות סבילה לפעילה. שכן אני מוצאת שפעילות סבילה היא ברמת 

אנו צריכים את ההורים כשותפים פעילים ומעבר השיתוף, דהיינו צד אחד משתף והצד השני נענה לפניה. 

מבינה היום יותר מבעבר שזכות  מערכת החינוך,מינו בהם. לכך שיבצעו את המשימות אנו צריכים שיא

( . אך עדיין אין הוראות חד 2007תורן, -, מתוך קפלן  1977OECDההורה להיות שותף בתהליך החינוך. )

משמעיות על השיתוף, ונשמעים רק הניצוצות של שותפות. גם האגף לחינוך קדם יסודי , באותה מידה, 

מהעבודה החינוכית בגני הילדים , אך כל  יאמנם מייחס חשיבות רבה לשיתוף הורים כחלק אינטגראל

וגם –)באינטרנט( לציין שמצוין תאריך עדכון אחרון:סביל?! יש המטרות מתבססות על רמת השיתוף ה

תמוה.  לאור המאמרים הרבים שמפרסמים  -בימים אלה  השותפות, וזכות ההורים! כלל לא מוזכרים

ביתר חשיבות. שכן לא במעורבות סבילה  עסקינן! כי אם  ןאגפים אלה מן הראוי היה שהם יתייחסו לעניי

ל ההורים להיות מעורבים בחיי ילדם ובלקיחת חלק בהחלטות הקשורות אליו. בזכות הטבעית והחוקית ש

אחוז מתכנית הלימודים  25ואפילו לקבוע חלק מתכנית הלימודים. שכן זכות ההורה לקבוע 

 ({.1991וההעשרה,}חוק החינוך הממלכתי , שהביא להצעת החוק, זבולון המר )גולדברגר, 

 שני הצדדים צריכים להיות ההורים ומעל הכול  /הגננות ישתפו אתהמוריםהחשיבות שכאן עולה מו 

מודעים לחשיבות המעורבות לחיי ילדיהם/ תלמידיהם וכל צד לעצמו. ממש כמו בעסק רווח מול הפסד, 

 רמת הוויתור אל מול הרווח העתידי . וזה השלב להשכיל בדבר חשיבות המעורבות .
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 חשיבות המעורבות

 (.1991יות מעורבים )גולדברגר ראשית זכות ההורים לה

 מאמרים ומחקרים רבים מציינים  את חשיבות מעורבות ההורים.

( וכן שיפור בהתנהגות 2002נמצא קשר חיובי בולט בין מעורבות הורים לבין הישגי ילדיהם.)סגינר, 

    .(1999 תלמידים, הפחתת בעיות משמעת ודימויים העצמי אף הם נמצאו קשורים  למעורבות הוריהם )נוי,

( מביאה במאמרה את "המודל המנצח" בפינלנד שותפות 2008ישנם גם דוגמאות להצלחות אלה: בן דרור )

בין בית ספר להורים שהביאה להצלחה בלימודים של הילדים. ההורים מעורבים בתוכנית הלימודים, 

 שותפות זו הפכה לחלק בלתי נפרד מתרבות החינוך בפינלנד.

(  את דבריה של רחל פסטרנק בספרה  "המעגל הראשון" שמציינת את מרחב 2008) עוד מביאה בן דרור

ההשפעה  העצום שיש להורים על ההצלחה בלימודים.  ומביאה דוגמא גם מאצלנו בארץ מגדל העמק )בית 

ספר קהילתי ע"ש יגאל אלון( שם עבדו על תהליך ארוך והפכו את ההורים מאדישים ולא מעורבים כלל 

ובית הספר למעורבים, משפיעים, מעודדים  ומחזקים את ילדיהם ללמוד. בתהליך זה צוות בית  בחיי הילד

הספר שינס מותניים ויצר קשר עם כל הורה, שכלל שיחות אישיות  עם ההורים, שיחות טלפון אחת לחודש 

ת שחיזקו ביקורי בית הם עודדו את ההורים ועזרו להם להיות בעלי ערך נעשו פעילויות נוספות משותפו

ועודדו את ההורים והילדים. לתהליך זה הצלחות מדידות ילדים רבים עלו ברמת ההישגים הלימודיים, 

  הוכח שלהורים יש השפעה רבה ויכולת לתרום משמעותית.ילדים החלו ללכת לחוגים במתנ"ס ועוד. 

בות לילד,  הנהנים אין ספק שאם נשכיל, וניזום שיתוף ושותפות הורים , נבין שמעבר לחשיבות המעור

מיתרונות אלה למצוא אוזן קשבת, ועצה  תגם ההורים יכולים ליהנונות המעורבות הם אנו. מיתרו

מקצועית, גם לבעיות הצצות בבית, הרחבת יחסי הגומלין בינם לבין ילדיהם, העצמה אישית ועוד.   דברים 

השיתוף בין הורים ומורים טוב ( שממצאי מחקריה הוכיחו ש2002זהים מצאתי גם בדבריה של סגינר )

לעבודת המורים. בית הספר יכול להיעזר בהורים כדי להגיע אל הילד, בית הספר זקוק לעזרת הקהילה 

וההורים הם שליחים טובים מטעמם של המורים לקהילה, הילדים מושפעים לחיוב ממערכת היחסים 

 בהתנהגות מתאימה. והאווירה הטובה של הוריהם עם מוריהם וגומלים על כך למוריהם

 שיתוף אמיתי עם הורים בא להזכיר שרק בדרך זו אנו מרוויחים אלה את אלה.  )בן ארי, א"ת(

 מערכת החינוך. -רבים הם הטוענים שהמפתח למעורבות הורים נמצא אצלנו

ת צריכה להיות מוכנו ם( טוען שכדי שיתקיים קשר חיובי בין הורים למחנכים ורצון למעורבות2005עמית )

 של מערכת החינוך לקבל את השינוי . 

שרוב ההורים הישראליים כמהים בוודאי לספק את המיטב  שלמרות, אפשרות נוספת שניתן לשער היא

וחברתיים משחקים  , כלכלייםםביטחוניילילדיהם, התוצאה הממשית שונה במידת מה. נראה כי לחצים 

ומוטיבציה הנחוצים לבדיקה יסודית יותר של רמת ואינם מותירים די זמן, אנרגיה  כאן תפקיד מרכזי

כמו כן הורים רבים שקועים בקידומם המקצועי מביאים את ילדיהם מקבלים.  השירותים שילדיהם

מוקדם בבוקר עוד לפני שהגננת מגיעה, ובסיום יום הלימודים, נלקחים על ידי שמרטף, כי ההורים עדיין 
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ם הוא להיות בבית, ואולי לקבל כמה רגעי שקט, ושבטח לא לא חזרו מעבודתם. ולאחר חזרתם כל רצונ

יטרידו אותם בפעילות זו או אחרת מהגן. יתכן מאוד שההורים רואים חשיבות במעורבות ורוצים בה , אך 

. קיים פער בין לבין כוונותיהם המקוריות  קיים פער משמעותי בין מה שמעניקים ההורים לילדיהםבפועל 

 (1998 )שגיא הרצון ליכולת 

 מציינת ארבעה מניעים של הורים להימנעות מקשירת קשר משמעותי עם בית הספר: נוי )תש"ן(

 קשים מימי בית הספר )חוויות קשות של ההורים(. ת.  זיכרונו1             

 .  תפיסת בית הספר כסמל הממסד2             

 .  תפיסת בית הספר כסמל הסמכות3             

 .  נטייה לראות את הילד כחלק בלתי נפרד מהוריו.4             

אם דיברנו בשבחה של המעורבות )רווח(, הרי שההיפך ממנה יביא לתוצאות עצובות ואף עגומות )הפסד( 

כגון: הגדולה שבהן ערעור מצבו של הילד שרואה את הדמויות החשובות בחייו הורים וגננת במצב קשה 

לתרבות שכן הזכות להיות  תבגישה פלורליסטי-ן את ההיבט הפילוסופיזה. סיטואציה זו סותרת לחלוטי

היא הבסיס לאפשרות ליצור דו שיח בין הורים למחנכים. הילד מודע לכך ששני האנשים  -שונה אך שווה

לגידולו, קשר  תפועלים זה בצד זה, על מנת ליצור סביבה אופטימאלי -אימו ומורו–החשובים ביותר בחייו 

ך שאנשים ירגישו עצמם טוב יותר ובטוחים יותר, וכן יחושו תחושת התמצאות רבה יותר כזה מביא לכ

 (. 110עמ'  1975יניב,  -ופתיחות הדדית לבעיות ולצרכים. )ניר

 ללחוץ את ידו של האחר אתה צריך להושיט את ידך! כאשר ברצונך , אני מבינה שכמו בכל מערכת יחסים 

 רציונל התוכנית

 

 ומה שביניהםהפרעות אכילה 

 "אני לא רוצה לאכול את זה, אני לא אוהב.... " . 

 "אני שבע..." 

 "אני ביקשתי מאמא משהו אחר..." .

 "אמא אמרה שאני יאכל.... אבל אני לא ביקשתי את זה...."  

 "סיימתי... היה לי רק כריך קטן, אני רעב"

 אמירות אלה ואחרות נשמעות סביב ארוחת הבוקר בגן הילדים.

יח עם קבוצת גננות, שנבחרה באופן אקראי , הגננות משתפות בקשיים סביב הלחץ שמפעילים ההורים מש

בנושא "קופסת האוכל חזרה מלאה", לרוב ההורים מביעים זאת בחוסר שביעות רצון מתפקוד הגננת, שלא 

ו שלא הבחינה בכך שילדם לא אוכל, ובחוסר אחריותה לכך, שיום שלם הוא ללא מזון, אחרים יטענ

הצליחה ל"שכנע" את ילדם לאכול. והגננת מוצאת את עצמה בקונפליקטים שיכלו להיות מיותרים, אם רק 
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ההורים היו נרתמים כדי להבין את סוגיית האוכל בפרט ואת אופן החשיבה של הילד בכלל. ההורים 

ם איתם נולד ומערכת החינוך חוטאים לאמת, חוטאים לטבע ולחשיבה הבריאה והאינסטינקטים הבריאי

 הילד.

 מנה נוספת.  ה" מונעים ממנהמלאהחמש "ת הההורים המודאגים מב

למרות שלרוב  הבסיסיים שלה.מהאינסטינקטים  ומתעלמת העל ידי הוראות הורי יתמותנ העם הזמן הילד

זה לא מוביל לתוצאה הרצויה. מחקרים מראים שילדים שמתוגמלים על אכילת מזון בריא נוטים לאהוב 

 לממתקים.  פחות את מזונות אלה ומשתוקקים תכופות

, אנו פוגשים בימי הולדת, מפגשים חברתיים כמו ארוחת הבוקר קיים מתח רב הז ות מסוגבסיטואצי

 ״ מילד אחר שאינו בריא בעיני ההורים כי הוא אהוב יותר.המשותפת בגן ״חטיפת אוכל

מאבדים הביטחון העצמי  יםהיא שהילד-של הערות האין סופיות לבחירות הילדים של המבוגרים התוצאה 

לרעב ושובע, אלא הם בין החוש הפנימי של יםלא מקשרשלהם בתחושותיהם ורצונותיהם בכלל ובפרט 

 ת להחליט מתי וכמה לאכול. חיצוניים על מנ מסתמך על אותות

אתו אינסטינקט הראשוני ביותר לשמר, לפתח ולטפח העל מנת להגיע למצב של אכילה תקינה יש צורך 

ולימוד התנהגויות אכילה בריאות. כשהאכילה משתבשת הורים ומטפלים מוצאים את עצמם נולדים 

ה או לאפשר לו לגלות מחדש את בצומת דרכים: האם לתקן את התנהגות הילד ולאמן אותו לאכילה נכונ

האינסטינקט הפנימי ולסמוך עליו. התשובה לשאלה זו חלוקה בקרב רופאים ומטפלים ואף מסביב 

 .לשולחנות האוכל בבתים רבים

 -במקביל מתקבלת פנייה של נציג הגיל רך בהנהגת ההורים העירונית המבקש דיון בנושא

 דרישות לאוכל בריא בקבלת שבת וימי הולדת., התזונה בצהרונים, תרבות אכילה מסביב לשולחן

 מטרות התוכנית

 

  והטמעתה בקרב צוותי חינוך, הורים וילדים. המיינדפולנסחשיפה לשפת 

 .יצירת הרמוניה וסינרגיה בשפה המדוברת לקבלת כל ילד/ה כפי שהוא 

 .פיתוח שיח ודיאלוג לא שיפוטי סביב אכילה, גוף ומשקל המאפשר בחירה וחיזוקה 
 
  כגורם להעצמה עצמית.תיקוף הבחירות של הילדים 

 הכרת היופי בשונות בחברה וטיפוח הכלתה 
 
 .הילד/ה כאותוריטה וסמכות על גופו וצרכיו 

 תוך שימוש בשפה מקדמת ומעצימה. הקניית מושגי יסוד בסיסיים באכילה מודעת וקשובה 
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 מהלך התוכנית

 

  המודעות לאכילה קשובהיצירת קבוצת גננות לדיאלוג ושיח בנושא 

 .בחירת גן אחד לפיילוט עבודה עם צוות חינוכי, הורים וילדים 

  .הצבת אבני דרך לחיים במודעות קשובה 

 .הוראת טכניקות פשוטות להפנמת מודעות לעצמי והרגעתו 

 .גיבוש הנחיות לתרבות אכילה קשובה ושיח מאפשר בחירה 

  ניתוח התהליך ומסקנות להמשך

 

,  עידית היא מדריכת 2017 נבחרה אשת החינוך גב׳ עידית אביטל זוכת פרס חינוך בשנתלהובלת התהליך, 

אותו היא מנהלת באופן ייחודי בשילוב ובדגש על תכונות המנהיגות, כדרך  גננות וגגנת  בגן ירושלים 

 להנחלת ערכים.

המודעות להשפעת המבוגרים על  חשיבות,וחשפה אותן ל לצורך המשימה איגדה קבוצה של עשר גננות 

 התנהלות נכונה של שפת האכילה של הילדים.

 .הגננות שיתפו בקשיים הסובבים סביב נושא הארוחה ונמצא שרוב הדוגמאות שהועלו זהים ברוב הגנים

 מה שמחזק את דעתנו שחייבים להוביל שינוי וכבר עכשיו )ויפה שעה אחת קודם(.

ב, משיתוף הפעולה של ההורים. הם הציגו אותם כמתערבים ולא יחד עם זאת הגננות הביעו חשש ר

מעורבים וכמי שיחשבו שהן רוצות להתחמק מאחריות על כך שהילדים יאכלו.)מה שהוביל אותנו ללמוד 

  את הנושא ולחשוף את הגננות לדרך הנכונה לשיתוף הורים( 

  בגנה של עידית בוצע הפיילוט, שכלל שיתוף ההורים בתהליך.

 הראשון שנעשה הוא : הדבר

 תצפיות באופן האכילה של הילדים.

הורים להכרת הגישה החדשה בגן, את השיחה ניהלנו סדנת ולאחר התצפיות ואיסוף הנתונים התקיימה, 

  .עידית הגננת ואנוכי

את השיחה פתחה הגננת בחשיבות של המפגש, ושהיא רואה בהם שותפים פעילים לתהליך החינוכי של 

 הילדים.

 ההורים התבקשו לשתף אותנו בחשיבות האוכל לילד, מה חשוב להם שהילד יאכל, כמה ומתי.

הגננת ביקשה מההורים לשתף : מה האוכל ביטא עבורם בתור ילדים, איזה ילדים הם היו בתור ילדים 

סביב נושא האוכל, ובעיקר מה היתה השקפת ההורים שלהם בנושא האוכל. התקיים שייח מאוד פורה. 

מנהלת המחלקה לחינוך קדם יסודי הלומדת כרים שיתפו. ופה הציגה אותי עידית בפני ההורים ההו

 בתוכנית ״שפת האכילה״.
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 -פתחתי בשקף הבא

 
 

אך פעמים רבות הם מטילים ספק  ,הורים ומטפלים רבים אומרים שהם מאמינים בכל ליבם בילדיהם

על ידי התנהגותם המשקפת לילד/ה שהבחירה שלו/ה אינה נכונה ומערערים של ילדיהם, בהחלטותיהם 

 ההרגשה שמאמינים בהם! לילדחשוב לתת  -בכך את המאזן העדין הקיים בתוכם. לא די בלהאמין
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 נאותה חלוקת אחריותהמושתת על מדגיש את הדינמיות של ההאכלה ה מודל האמון מכאן עברתי לדבר על

על מנת  Satter  לפי המודל של .הגבלת מזון, לחץ לאכול ה,ודוחה כל סוג של כפיית האכל בין המטפל לילד

, המטפל ההאכלה של מנע ולטפל בבעיות אכילה וגדילה של ילד, השינוי צריך להתמקד בהתנהגותילה

  הנכונה של הילד. צרכיו ולהתפתחותל כלומר צוות חינוכי והורים כשותפים יחדיו

בהתנהגות האכילה של הילד ינבע מהדחף הטבעי שלו לאכול, מוויסות עצמי של כמויות השינוי הרצוי 

 .ומהתפתחות נורמלית הצפויה עם הגיל המזון הנצרך

 שימור ההקשבה לאותות הפנימיים של הגוף וויסות האכילה ב ״מודל האמון״חשיבות 

 .Ellyn Satter פותח על ידיש על ידי הילד הינו מודל האמון

 מספר דגשים:שם  האמון״מודל ״

האחריות על האוכל והאכילה בין ההורה לבין הילד חלוקת 

המצבים הבאים על צריכת המזון על ידי זיהוי עצמית בטחון ביכולתו של הילד לבצע בקרה :  

 רעב, תאבון, איתותי שובע.  

 .של אכילה רגילה הכוללת ארוחות עיקריות וארוחות ביניים במבנה

מסוג  הימנעות, או תכולת פחמימות התייחסות לגודל המנה, פירמידת המזון, קלוריות אין מודלבכפוף ל

הגבלות , כי אין סוג מזון אסורלפי המודל  .שימוש במוצרים דלי שומן או דלי קלוריות מזון מסוים או

 .אותווכמיהה לאכול  מובילים לפנטז על המזון האסור רגשות אלה. תזונתיות גורמות לרגשות של חסך

 התוצאה לא מאחרת לבוא בדמות אכילת יתר של המזון האסור ברגע הראשון שמתאפשר.

לגרום לכך שילדים אוכלים ללא התייחסות  עלולמאחר ושידול לאכילה  אין לשדל ילדים לאכולכמו כן, 

 .הרעב, השובע והתיאבון שלהם לאותות

 -הסבר ניתן בין היתר באמצעות שקף זה



16 

 

 
 

 

Satter כביטוי לבעיות האכלה בטעות תבניות גדילה טבעיות של ילדים שמטפלים עלולים לפרש מזהירה. 

 .ילדים נבדלים זה מזה בגודל ובצורה בהתאם למטען הגנטי שלהםאנשים ובכלל זה 

 לטפח ולשמר את התפתחות האמון של ילדים בזיהויי מצבי, לתמוך מטפלל יכולות לשבשארבע התנהגויות 

 :י שובערעב, תיאבון, וסימנ

 

 .פרשנות שגויה לגבי מהו משקל תקין.1

 .הגבלת צריכת מזון.2

 מסרב.לחצים לאכול כשהילד .3

 .שימוש במזון על מנת להרגיע.4

בנוגע למשקל,  לא מודעת מתוך חרדה ,בצריכת המזון של ילדיהם להתערבות יתרנוטים ה הורים ישנם 

הורים אחרים אינם תומכים באכילה של  ם.ילדיהשל  ומגוון המזון כמות ,מראה, איכותהגוף, דימוי 

שעלול  מה ,לאכילה בכך שאינם מספקים הזדמנויות הזנה נאותות או אינם מהווים דוגמא נאותה ילדיהם

 .מבולגנת להוביל לסביבת אכילה

. 

Satter של ילדים. יש  שאינן אורגניות ,לבעיות הגדילה והמשקל מאמינה שהתנהגויות אלה הן המקור

 .לטפל בבעיות הגדילה של הילדים כדי לב להתנהגויות אלה ולהימנע מהןלשים 

במודל האמון המטפל לוקח אחריות על סביבת ההאכלה אך מכבד את תהליכי הבקרה העצמית של הילד 

ובכך בונה אמון. ילדים שניתנת להם האפשרות לבקר את צריכת המזון לומדים ביקורת עצמית 

 לה ובקרת צריכת המזון שלהם. ילדים שחשים אמון בנוגע להאכ , ואמביוולנטיות

אחריות ולהיות עצמאיים,  לגבי בקרת כמות האוכל מפתחים הערכה עצמית חיובית, לומדים לקחת 

 אוכל.לומדים להעריך את גופם ואינם מתעסקים באופן קבוע ב
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ההגדרה של ג'ון קבט  הצגתי את,  לדרמן -, מהרצאותיה של אנה נווהפתחתי להורים צוהר למיינדפולנס 

לשים לב באופן מסויים : מתוך כוונה, מרגע לרגע בהווה, "רבי  זין המכונה לעיתים אבי המיינדפולנס המע

 "לא שיפוטיות וללא העדפה

 :חיים פלחיעל מיינדפולנס השפעת ה

 .הפחתת מתח , חרדה ודכאון :נפשית

 .הקשבה וביטוי עצמישיפור מיומנויות תקשורת, פיתוח חמלה ואמפטיה,  :התנהגותי

 .פיתוח יעילות, יצירתיות, קבלת החלטות, בהירות מחשבתית, ריכוז :מחשבתי

ניתן לפתח מודעות מסוג מיינדפולנס ולפתח תשומת לב ונוכחות ברגע הזה על ידי אימון הסברתי ש

  בגן יעשו זאת בהתאמה לגיל הילדים. .ותירגול

 דרך עבודת המיינדפולנס: וסבר להורים מהיה

 ביום יום שלנו. ועושים בה שימוש רב ״תשומת לב״נולדים עם תכונת כולנו 

 .בו אנו חייםש ,רויים ומסכיםיגבמרובה התשומת הלב שלנו מוסחת מאד בקלות , בעיקר בעידן 

וככה קורה שאנחנו נוהגים ופתאום מגיעים לנקודה ואין לנו מושג מה היה בדרך ואיך הגענו, אוכלים ולא 

במקום  הובטלוויזיסבוק יזפזפנו ערב שלום בפי, שיישרנו חצי עוגה או חיסלנו צלחת פיצוחיםשמים לב 

 .לעשות את מה שבאמת רצינו, אמרנו משהו שלא רצינו לומר, ואלה רק מעט דוגמאות

כשאנחנו לא מיומנים בתשומת לב גם פנימה, לאופן שבו התודעה עובדת נשליך על העולם את  -יתרה מכך 

שלנו, נאשים, נכעס על עצמנו או על אחרים, נסחף להרגלים של הימנעות מרגשות על ידי אכילה, הרגשות 

 .ויות לא נעימות באותו רגעוקניות, בילויים או כל התמכרות אחרת ובלבד שלא לחוות ח

 .כל זה רק מגביר את הסבל והמתח ולא באמת עובד לטווח ארוך

טים של היסחפות במחשבות על מה שהיה או דאגות על מה תרגול מיינדפולנס מאפשר לעצור את האוטומ

שיהיה, תכנונים וסיפורים שהתודעה מספרת ואשר בטעות אנחנו מאמינים להם כאילו זו המציאות 

 .לאמיתה

שבדרך כלל חמקמק  ,התרגול מפתח בנו את המיומנות של לשים לב באופן מכוון למה שקורה כאן ועכשיו

היפים  כי הזמן היחיד בו קורים הדברים החשובים, -ודעות לכאן ועכשיו חשיבות רבה למ .ומתפספס לנו

 .אי אפשר לחוות בדיעבד או למפרע, לעתיד, והמרגשים זה ברגע הזה

 . ההנאה והכאב, השמחה והעצב , כל הרגשות הם ברגע הזה

בזמן שהם מתרחשים , שזה רק ברגע הזה, הם מתעצמים ומשתלטים  תמכוון שכך כשלא שמים לב לרגשו

וגורמים לנו להגיב בדרכים אימפולסיביות , או להדחיק והכניס אותם לבונקר פנימי שיום אחד מתפרץ 

 .התפרצויות או דכאון וחרדה ,אם במחלות ואם בכעסים –בדרכים שונות 

 ללא שיפוטיות. לב לרגע הזהאם רוצים ליצר שינוי ברגע הבא חייבים לדעת לשים 

הציגה בפני ההורים דוגמאות מתצפיות על "דרך האוכל" של הילדים, וכן שיתפה אותם בדוגמאות עידית 

אישיות אותם ניהלה עם הילדים, סביב הבחירות שלהם, אהבות המנעות ורצונות. מה אני מרגיש,  משיחות

את הקשיים סביב הארוחות ,  בפניהם  העלתה   מה אני חושב שאמא חושבת או רוצה... כנ"ל לגבי אבא. 

ניכר היה, שההורים מופתעים  יחד חשפנו את ההורים להשפעת ההורים על אופן האכילה של הילדים, 

רתמנו שה, ולמרבה השמחה הם היו פתוחים לשינוי והיו מוכנים ללכת איתנו יד ביד ולבחון את הדרך החד

שההשפעה שלה היא לא רק שהצגנו זאת כמטרה משותפת ומקודשת, יך מתוך כך, את ההורים לתהל

 לטווח הארוך.אלא  ,לטווח קצר

וכמובן שהבאנו גם רעיונות והצעות לדרך החדשה והמשותפת. לשמחתנו הם נרתמו לתהליך. העלנו 

-דוגמאות: הכנת ארוחות עם הילדים עם אפשרויות בחירה וללא הגבלת כמות ארוחות משותפות. סמיש
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ור מציינת מחקרים המצביעים על תרומה גדולה של הארוחה המשפחתית, שיתוף הילדים בהכנת טלא

 הארוחה מגיל צעיר.

החשיבות והמשמעות היו נושא מדובר בפני הילדים. דהיינו  אך לא היה "האישיו " בגן האוכל הפך לנושא

ולא לדבר. מתוך הבנה שדוגמא  בפני ההורים והצוות )וכולם נרתמו לכך(  אך בפני הילדים התחלנו להתנהל

אישית, אכילה משותפת, מתן לילד לבחור את מזונו ואת הכמות הרצויה לו, הכנת ארוחות משותפות והכל 

נעשה גם בגן וגם בבית. אף מבוגר )הורה, מחנך( לא מתערבים בצלחת של הילד כולנו "יצאנו לילדים 

 מהצלחת"

ההתעסקות במנהיגות הפנימית של הילד, שכן תכונת  נושא המנהיגות בגן , השתלב גם בשפת האוכל,

ושא הכבוד לאחר אף הוא בא וצרכיו, נ והאחריות בלטה, כל ילד אחראי לעצמו לגופו לאכילה על פי מאוויי

לידי ביטוי, מכבדים את בחירת האחר, אפילו האומץ שולב, האומץ לטעום ולבחור אם נכון לי וטעים לי או 

אך פה בעיקר לעצמי למה שאני רוצה, ומעל הכל הקשבה לעצמי )גם לאחר( לי,  הבחירה הנכונהרצוי לי. 

   צריך, נכון לי..... הנהגה עצמית!!!

ופה אני בוחרת להוסיף שתי דוגמאות בולטות שהניבו תוצאות להוכחה שעם כלים נכונים, גישה נכונה 

 ולב פתוח הדברים אפשריים.

 הגננת עידית עקבה אחרי שני ילדים "עם קשיים בתחום האוכל והאכילה" 

 הורים שהתלוננו שהילד חוזר עם קופסה מלאה .... ולא אוכל כלום גם בבית.

 אחרי תצפיות ארוכות 

הגננת לקחה כל ילד לשיחה אישית במהלך ארוחת הבוקר כאשר הקופסה מונחת בפני הילדים והם נמנעים 

 מלאכול.

 " א' מדוע אינך אוכלת?הגננת: 

 הילדה א : כי אמא שמה לי הרבה מידי )אכן קופסה עמוסה כל טוב(

 הגננת: את רוצה שנעביר לצלחת ואת תבחרי מה לאכול?

 הילדה א': כן

א לוקחת חצי לחמניה ומלפפון אוכלת הכל באיטיות . ובסוף אומרת אני לא רוצה עוד. אבל אמא תכעס 

 עליי שלא אכלתי.

 אמא כועסת כשאת לא אוכלת?הגננת: 

 הילדה: כן

 הגננת: נשוחח איתה יחד.

 הזמנו את האם.

 ערכתי איתה שיחה אישית 

 ביקשתי ממנה שתספר מדוע היא מרגישה שהילדה לא אוכלת ומה חשוב לה בנושא זה.
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האם סיפרה שהילדה נולדה קטנה, היא לא אוכלת, צריך להכריח אותה לאכול ושהיא מבקשת שלא נוותר 

שיתפתי אותה בכל התצפיות, בתהליך שאנו רוצים לרתום אותה... קצת אינפורמציה על התיאוריה  ה.ל

(, כותבת בספרה, שחוקרים רבים 2016טלאור )-והמחקרים ואפילו הצגתי בפניה את ספרה  של , סמיש

ם החלק טוענים, שהשורשים להתפתחות הפרעות אכילה, כרוכים ביחס והתנהגות ההורה מול ילדו,  של ע

 המראה את תוצאת ההורה הדואג והמכריח. שהיא הפוכה מרצונה הטוב.

 ביקשתי מהאם להיות קשובה לרצון הבת שיכינו יחד . ומאז הקופסאות חזרו ריקות. מבלי שפנינו לילדה.

המקרה הנוסף הוא עם ר' ילד קשוב מקבל מרות בכל תחומי הגן, עד שמגיע רגע האוכל ושם המרדנות 

 רוצה, לא אוהב...... אמא לא מקשיבה לי... רציתי...." בוערת. "לא

הזמנו את האמא ושיתפנו אותה..... ביקשתי ממנה שתספר מדוע היא מרגישה שהילד לא אוכל ומה חשוב 

 לה בנושא זה?

 האמא ענתה הוא רוצה רק שוקולד. אני לא אתן לו.

 ביקשתי ממנה שנעשה ניסוי ונאפשר לו לבחור.

ילד הגיע במהלך כל השבוע עם לחמניה מרוחה בממרח שוקולד. לאחר שבוע הוא הגיע האמא נרתמה.... ה

 עם חביתה. ומיד אמר "עידית היום רציתי חביתה ואמא הסכימה לי"

כשהגננת סיפרה לי את הדברים )ודוגמאות נוספות( ראיתי את האור הניצת בעינה מההתרגשות על 

 מיינדפולנסהשפעת השל תוצאות התהליך ולא פחות מהתהליך ומהגילוי 

 

 .עבדנו עם הילדים על תודעה עצמית והשפעתה על התנהגות בגן ובבית יחד עם זאת 

 -ואמר להאחרי מספר רגעים מספרת אחת מהסבתות שנכדה נחבל והחל לבכות בהיסטריה, איך התעשת 

 להריח את הפרח עמוק עמוק ועכשיו לכבות את הנר...״צריך ״סבתא: 

 .לימדנו את הילדים מיינדפולנס דרך תשומת לב לנשימה בדרך כל כך פשוטה

 סיכום

 

 כאן סוכן שינוי משמעותי המערער סדרי עולם.יש אני מרגישה ש

 .לאלתר נדרשת הכשרת לבבות בקנה מידה של קברניטי המדינה והחינוך

-להכרת נושא ״המודעות הקשובה״ ו זימון פורום להבניית תוכנית -המסע מתחיל בצעדים קטניםאך 

נציגות צוותי חינוך, נציגות גופים מפעילי צהרונים, נציגות הורים, מפקחות -״שפת האכילה״ חברי הפורום

גני ילדים, שירות פסיכולוגי חינוכי, שירות פסיכולוגי יעוצי, גופים המפעילים תוכניות, אנשי ציבור 

 ואקדמיה.

הוצג ושפורסם דיקר -וליאור הירשפלדרז וד״ר רועי סמואל -בנוב החדש של פרופ׳ דוהנחלת המחקר 

שמצא כי השימוש בביטויים כמו ״שמן״, ״כבד גוף״,  ,בכנס החברה הישראלית לרפואת ילדיםלאחרונה 

. שימוש במשפטים כמו: ״בעל מידות גדולות״, ״בעל אורח אלא להפך-״גדול״ לא גורם לילד לרדת במשקל

 משקל לא בריא״ יגרום לילד לנסות לשנות את אורח חייו.חיים לא בריא״, ״בעל 
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יש לחנך לתודעה קשובה ופלורליסטית כלפי עצמך וכלפי סביבתך כדי לא לגרום לתוצאות הפוכות. הילד 

בהאבסת עצמו עד גועל ודחייה מעצמו. זהו מעגל אין מסתגר בתוך עצמו ומתנתק מחבריו ומוצא ניחומים 

חינוך מגיל רך באמצעות שפה ומונחים נכונים תשפר הרגלי חיים ותביא סופי שקשה לצאת ממנו לכן 

 אליהם אושר ותפחית הסבל, הפגיעה והאשמה. 

 שהכל מתחיל בגיל הרך! -הפיילוט נבע מהאני המאמין החינוכי שלי 

 הגיל הרך הינו הבסיס ללמידה בכל תחומי החיים והידע  במינימום השקעה וסבל

 ד לא יעבור מה שאני חוויתימהרצון שלי שאף ילדה ויל

 .והפיילוט מראה שתהליך השינוי אפשרי בהשקעה מינימלית בגיל הרך

 בגיל הרךכדאית גם מנקודת מבט כלכלית: כל דולר המושקע ההשקעה בגיל הרך מחקרים מוכיחים כי 

נכונה  דולרים של הוצאות חברתיות בגיל מאוחר יותר. מכאן ברור כי השקעה בגיל הרך אינה רק 7חוסך 

לתגמל על סבל מחד גיסא, ומאידך גיסא אין סכום של כסף שיכול  אלא גם כלכלית -ערכית והתפתחותית 

 ומכאן החשיבות של מתן כלים בגיל הרך לחיים טובים ומאושרים יותר.

 

בתוך הגוף, עמוק עמוק, שוכנת לה הנפש. איש עוד לא ראה אותה, אבל כולם יודעים שהיא קיימת. ועוד ״

פעם, אף פעם לא נולד אדם שלא הייתה לו נפש. כי הנפש נכנסת לתוכנו ברגע בו אנו נולדים ואינה אף 

כל עוד אנו חיים. בדומה לאוויר, אותו נושם האדם מרגע הולדתו ועד לרגע  -אף לא פעם אחת -עוזבת אותנו

 מתוך הספר ״ציפור הנפש״ שכתבה מיכל סנונית ״.מותו

רות, אשר רק היא יכולה לפתוח אותן. כל מגרה מייצגת רגש, שברגע שהמגרה ציפור הנפש בנויה מגרות מג

שלו נפתחת הוא מתפרץ. על פי הסיפור "לפעמים יכול האדם לבחור לעצמו ולסמן לציפור אילו מפתחות 

ולפעמים זוהי הציפור שמחליטה בשבילו." ציפורי הנפש שונות ולכן אופיים של  .לסובב ואילו מגרות לפתוח

  .אדם שונה. הספר מסתיים בהמלצה להקשיב לציפור הנפש שבתוכנובני ה

דרך הסיפור, לימדנו את הילדים, את החשיבות של נתינת  במה, להתעסקות עם המחשבות והרגשות 

 שלהם.

הקניית מיומנות שעד כה אינה נמנית ומצויה בארגז הכלים  -ציפור הנפש פותחת  צוהר לדבר הגדול הבא

. מחויבותנו כאנשי חינוך  להקנות כלי זה, בגיל צעיר למצפן הפנימי שלנו והקשבה   "קשיבות" –שלנו 

 כמה שיותר, הטמעתו תביא לחוסן נפשי וחיים מאושרים וטובים יותר.

 ״לילד הייתי נותן כנפיים, אך משאיר אותו ללמוד לעוף בעצמו״-כנאמר ע״י גבריאל גרסיה מארקס 

 גומות ומנגינה" "יש לי ציפור קטנה בלב..... עם שתי

שהמנגינה האמיתית של כל אחד מאיתנו תמשיך להתנגן תמיד ותתקבל בכבוד ובהבנה. ושנדע תמיד לקבל 

 את "מיינדגינתו" )מיינד+מנגינה( של האחר.

 הביבליוגרפי
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