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 ואמב

למתבונן מבחוץ די ברור . די להביט בתינוק שזה עתה נולד והארוחות הראשונות שלו מחוץ לרחם

אם מתוך  הוא גופה של האם, עליו מוגשת לו הארוחה,י האוניברסל ראשוני- ההיולי שהשולחן

מיום שנוצר וגופו מערה , : האדםדי בה להדגיש את הענייןובדה זו ע ה. ישד-גופהבקבוק או מתוך 

 נועד לאכול לבד. ולא  לא אמור, לתוכו מזון

הראשונות התאפשרו בעקבות המשפחתיות היסטוריונים שעוסקים במזון תמימי דעים שהארוחות 

כאשר האדם הפסיק  ( לפני הספירה10,000בערך בשנת )השינוי שהביאה איתה המהפכה החקלאית 

האופן שבו  עניין שהשפיע על , החל לעבד את האדמה ולגדל את מזונו ,לצרוך את מזונו מציד/לקט

  . עם משפחתו  יחד –ל , מסביב למדורה ואכהפסיק לתור אחר מזון והתיישב, תרתי משמע, ל

ייחודי  משפחתי כמפגש ,הארוחה המשפחתית מזמנתשאלמנטים ה מהם ,מעניין אותי לבדוק

 בפרט. אצל ילדיםבכלל ו wellbeingלתחושת הרווחה מהותית  םשהשפעתו

 . ממצאיומשפחות ישראליות 450בקרב נערך  2012ב ארגון ויצו העולמי שלשפורסם בדף הבית קר ס

השפעותיו של העידן המודרני והרדיפה ל היחלשות מוסד ארוחת הערב המשפחתיתאת  יםקושר

 .אחרי הזמן והקריירה 

 רק משפחתית ארוחה מקיימים רבע, יום בכל משפחתית ארוחה עורכים מההורים ממחצית פחות

 מההורים 35% .בשבוע 2-3 בין משפחתיות ארוחות מקיימים שליש ורק שבוע בסופי או בשבוע פעם

 להעביר או ילדיהם עם לשוחח נוהגים ולא כמעט מהם 40%-ו ערב ארוחות ילדיהם עם אוכלים לא

 בכל כמעט כי דיווחו מהנשאלים שלישנתון שמאיר את העובדה כי  הארוחות במהלך חוויות איתם

 בקרב יותר גבוה זה נתון. סלולאריים במכשירים שימוש נעשה או הטלוויזיה דולקת ארוחה

 ניכרת מהממוצע נמוכה הכנסה בעלי הורים שבקרב בעוד: מהממוצע גבוהה הכנסה בעלות משפחות

 על מקפידים, הגבוהה ההכנסה מבעלי 39% רק 56% -גירויים ללא ארוחות קיום על גבוהה הקפדה

 הערב בארוחות איכות זמן לייצר נוטות שאמהות נראה: לנשים גברים בין גם יש נוסף הבדל. כך

 (.57% לעומת 65%) ילדיהן עם ולשוחח

 מההורים 30%-כ. בחוץ אכילה או ממסעדות אוכל הזמנת של ביותר גבוהים נתונים חושף הסקר

 בקרב כאשר, בשבוע פעם לפחות", פוד אנק'ג" מסעדות כולל, ממסעדות אוכל לילדיהם מזמינים

. מהממוצע הנמוכה ההכנסה בעלי מקרב 16% לעומת, 40%-ל עולה השיעור גבוהה הכנסה בעלי

 חושפים ולא אוהבים שהם מה את רק לאכול לילדיהם מגישים - 63% -מההורים ממחצית למעלה

 בשבוע פעם לפחות כעס או בכי של מצב נוצר מהמשפחות 35% אצל. חדשים מזון לסוגי אותם

 יבוא תאכל לא אם" בגישות השימוש תופעת אבות אצל כי לגלות ומעניין הערב ארוחת במהלך

  .מהאימהות 41%  לעומת 58%- יותר נפוץ, שהיא כל דירותתב" שוטר

להסיק כי רבים אינם מודעים לחשיבותה של הארוחה אפשר אולי היה למקרא תוצאות המחקר 

 חילוני ציבור בקרב "שישי משפחתי "על ידי עמותת  2007סקר אחר שנעשה ב ,המשפחתית אולם
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חיזוק  לבין משפחתית ארוחת קיום בין קשר יש כי מאמינים מהנשאלים אחוזים 84מצא ש

 בין הקשר את לחזק כדי הארוחה את לקיים" מאוד שחשוב"ש סבורים מהם אחוזים 54)  המשפחה

 "(. חשוב" הארוחה שקיום סבורים אחוזים 31 -ו בני המשפחה

להגדיר מהי ולעמוד על מאפייניה, כמו כן להתייחס למושג ארוחה משפחתית רצה א ,ראשית

להביט מקרוב על מספר מחקרים כדי  אלה ישמשו כמצע מושג רווחה נפשית. הגדרת האתייחס ל

בהמשך שת הרווחה בקרב ילדים ובני נוער. הארוחה המשפחתית והשפעתה על תחושקושרים בין 

 אביא מחקר שעוסק בשיח הדבור סביב שולחן האוכל, מאפייניו והיותו גורם מלכד.

יוצגו , תוכניות שקמו בעקבות המחקרים ש בארץ ובארה''בהתערבות  תכניותמספר בסיום אציג 

 . לשיפור תחושת הרווחה ף ארוחות משפחתיות כמנושמעודדות קיום 
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 הגדרות ומאפיינים :ארוחה המשפחתיתה

להגדיר מהי ארוחה משפחתית  חשוב ,קודם שניגש אל מידת השפעתה של הארוחה המשפחתית

ומהי רווחה נפשית . האם כל בני המשפחה נדרשים ליטול בה חלק? האם נוכחות האב חשובה יותר 

 מזו של האם? מה קורה כאשר משהו קם ועוזב את השולחן? 

בחלק מהתרבויות אוכלים   הארוחה מוגדרת כאירוע חברתי המהווה מסגרת לסיפוק צורך ביולוגי.

בתרבויות אחרות אוכלים מכלי מרכזי משותף. גם בתרבויות בהן אוכלים שבעוד ם אישיימכלים 

יש תרבויות בהן מקפידים לא להתחיל . מכלים אישיים, ישנם מאכלים הנלקחים מכלי משותף

לאכול עד שכל הסועדים התיישבו, בתרבויות אחרות אין זו סוגיה מהותית. ישנן גם תרבויות בהן 

ישנן דתות בהן מתפללים  .לפני שיושבים לשולחן להתחלת הארוחה ממתינים להוראת המארח

 וא הודיה על המזון ) וויקיפדיה( , בדרך כלל  נושא התפילה הבתחילת הארוחהומברכים 

האם יש קשר  בדקילדים   18,836( ונערך בהשתתפות  2011)המונס פיש  2011מחקר שהתפרסם ב 

בין תכיפות הארוחה המשפחתית לבין בריאות תזונתית בקרב ילדים ובני נוער. לשם כך החוקרים 

נדרשו  ראשית לבדוק כיצד המשתתפים מגדירים מהי ארוחה משפחתית והם עשו זאת בהתייחסות 

 לשני היבטים:

 נוכחות

נוטלים חלק בארוחה על החוקרים בקשו מהמשפחות לדרג מה החשיבות של  מספר בני המשפחה ש

מנת שזו תחשב בעיניהם כארוחה משפחתית : אף אחד, חלק, רובם או כולם. שאלה נוספת עסקה 

בזהות של המשתתפים בארוחה ) אבא, אמא, סבא וכו'( כדי לבדוק האם יש חשיבות להיעדרותו של 

ראו שכאשר בן המשפחה הספציפי  וזאת בנפרד מההתייחסות למספר הנוכחים. מסקנות המחקר ה

( יותר אנשים הגדירו אותה כארוחה 5שני ההורים משתתפים בארוחה) במשפחה בת  אנשים

 משפחתית לעומת כאשר ישנה  נוכחות של כל בני המשפחה אך אחד ההורים נעדר ממנה. 

 תכיפות

ההיבט הנוסף היה לבדוק האם יש קשר בין הבריאות התזונתית במשפחה לבין תכיפות הארוחות 

, תכיפות 0-2ות המתקיימות במשך השבוע.  הוחלט להתייחס אל מידת התכיפות כך: המשפחתי

 תכיפות  גבוהה. 5-7, תכיפות בינונית, 3-4נמוכה, 

תוצאות המחקר הראו  זיקה מובהקת בין עריכת ארוחות משפחתיות בתכיפות גבוהה ובריאות 

חינוכיות שמעודדות הורים  -ת תזונתית חיובית וההמלצה הייתה ליזום תכניות התערבות, ציבוריו

לשבת עם ילדיהם ולאכול ארוחות משפחתיות באופן תכוף   וזאת  על ידי כך שיוצגו בפניהם תוצאות 

 המחקר: 

 ( 12%ארוחות תכופות יגרמו לסבירות נמוכה שהילדים שלכם יסבלו מעודף משקל) 

 ( ואף תהי20%בארוחות המשפחתיות ילדיכם יאכלו פחות אוכל לא מזין ) יה  עלייה

 ( 24%משמעותית בסבירות שיאכלו מזון בריא )
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 (מילדים שאינם 35%הסיכויים שלהם לסבול מהפרעות אכילה נמוכות בצורה ניכרת )

 אוכלים ארוחות משפחתיות בצורה תכופה. 

  well being -רווחה נפשית

, חיובית תפיסה מבטא" נפשית רווחה" או( wellness, well being" )מיטביּות" המונח

 האיכות את שופט הפרט שבה למידה מתייחסהמושג . נפשית בריאות של, ביסודה סובייקטיבית

  .הפרט של התנסויותהו חוויותאוסף הב מעוגנתזו .תפיסה ורצויה כחיובית חייו של הכוללת

יכולים לפעול לקידומה של רווחה נפשית או ש  ((Protective factorsישנם שלושה גורמי מיגון 

ַאפקטיביים עם המשפחה, וקיומה של מערכת תמיכה   מאפיינים אישיותיים, קשרים : לעיכובה

הקשרים האפקטיביים עם המשפחה התבררו כגורם המיגון . הספר או קהילה( -חיצונית )בית

המשמעותי כאשר נצפה קשר עם דמות הורית שהתאפיין בתמיכה של הדמות, קבלת עידוד, מסר 

אופטימי והבעת אמונה ביכולתו של הילד. יכולתה של דמות זו להציב גבולות ברורים היתה מכרעת 

שקיבל המושג החשיבות והמרכזיות את  להתפתחות גורמי המיגון. זאת ועוד, ניתן להבין

החשיפה של הילדים ו על רקע המאפיינים של העידן הנוכחי , גם לאחרונהwellness)"מיטביּות" )

וברשתות החברתיות. חשיפה  למצבי חיים מורכבים ולמצבי סיכון דרך אמצעי התקשורת השונים

שהילדים  המפתים למצבי החיים  גם, מחייבת את ההורים  להתייחס, לצד היעדים המסורתיים  זו 

 Cowenהספר, במשפחה ובחברה. )-חווים ונדרשים להתמודד איתם בחיי היומיום שלהם בבית

1994) 

 מאפיינים -הארוחה המשפחתית 

שהקשרים שנרקמים סביב ארוחות משותפות  אפשר להבחיןבראיה מעגלית, כאשר מתבוננים 

ארוחה המשותפת מהווה למעשה מעין עוגן מאזן ה  ממלאים פונקציות משמעותיות עבור היחיד.

לבין השינויים שהיא מזמנת .  מסקנות המחקר )פאסיק  -בהיותה פעילות שגרתית – יציבות בין

לטענת פאסיק, . בטוח ( מלמדות שהארוחה המשפחתית נחווית אצל רוב האנשים כמקום1997

 מספר מאפיינים : תחושה זו נובעת מכיוון שהארוחה המשותפת  הינה כטקס אשר לו

)מקום  ותבנית)מזון, שיח ( תוכן  , הכנה ובישול, עריכת השולחן, קניות  - חזרה מתמדת על פעולות

 , זמן ( הארוחה, מיקום השולחן

בתכנון מראש אך הבסיס שלה הוא בחשיבה וכרוכה אמנם הארוחה  – עשייה מעבר למחשבה

 הגשה, אכילה ופינוי.עריכת שולחן, הפעולות ההתנהגותיות: בישול, 

בארוחה אלמנטים סגורים ברצף: אופן ההזמנה  – ספונטאניות לש, והכלה וסיוםסדר עם התחלה 

אלמנטים גם יש  זה בסדר אולם,  מתחילים להגיש ולאכול וכיצד מסיימים. מתי ואיךלשולחן, 

 נוכחים, בתוכן השיחה ובתפריט.מספר וסוג הפתוחים: ב

ה"תפאורה"  – תשומת לב באמצעות בימוי ומיקוד מעוררתהיא - "גה"הצ הארוחה המשותפת מעין

 הייחודית בארוחות משותפות מובילה לכוננות ואף פתיחות להתרחשויות ב"עלילה".
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 , גבולותלאותו גרעין משפחתי כגון: השתייכות – שכולל משמעות חברתית מרכיב קולקטיבי

 מי יושב היכן, מי מדבר וכו'. -היררכיה ,שמתבטאים בנימוסי שולחן אוניברסאליים ומשפחתיים 

 לאדם שמאפשרת ביטחון רשת מעין, מוגדר בעל מבנה שארוחות משותפות הן כטקס היוהמסקנות 

חלון  הן מהוותבנוסף,   שליטה איבוד של (כמעט) חשש ללא רגשותיו את לבטא אינטנסיבית חוויה

 . שעורכת אותו  שדרכו אפשר להתבונן בעולם הפרטי העשיר של חיי הקבוצה

אם כן, כיצד יש לערוך ארוחות משותפות במשפחה על מנת שאלה באמת יהוו המסגרת החיובית? 

חשוב להקפיד על לדעתה, דיאטנית מובילה מארה''ב ,  (2011סאטר, ) תשובה אפשרית מצאנו אצל 

לקת את מחהיא מספר אלמנטים  על מנת ליצור התפתחות של גישה נכונה ובריאה ביחס לאכילה ו

בחירת -מהקביעת שעת הארוחות,  -מתי האחריות של ההורים היא   :האחריות בין ההורים לילדים

האחריות של הילד היא באפשרות הניתנת לו   ,מקום הארוחה. לעומתם -היכןהמזון והכנתו, 

וא ה ןכמויות אותה -כמה יחליט  מהו סוג המזון שיאכל ממגוון האפשרויות שלפניו  ו -מהלהחליט  

תו להתנסות במזונות חדשים תלמד את הילד נימוסי שולחן ותעודד אולטענתה, צורך.  גישה כזו 

 אוכלים ממזונות שמהם הוא נרתע .  ש, לאחר צפייתו בהוריו ללא חשש
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 מחקרים  -ארוחה משפחתית 

במגוון רחב מאוד מחקרים רבים נערכו כדי לבדוק את מידת ההשפעה שיש לארוחות משפחתיות 

של תחומים ביולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים. המחקרים שנעסוק בהם מתייחסים להשלכות שיש 

 לתכיפות הארוחות המשפחתיות על  תחושת הרווחה הנפשית בקרב ילדים ובני נוער.

את חשיבותה של  שבדקובאוניברסיטת קולומביה פורסמו תוצאות מחקר מקיף שנערך  2010בשנת 

הארוחה המשפחתית בתכיפות גבוהה והשפעתה על התנהגות חיובית בקרב בני נוער. המחקר כלל 

הוריהם. בנוסף, נערך סקר טלפוני שכלל  456נערות ( ואת  515נערים ו 540)  12-17בני נוער  1,055

התנהגות מסכנת בני נוער נוספים בגילאים זהים. מטרת המחקר היתה לבחון את הזיקה בין  1000

 ביחס לשימוש בסמים , אלכוהול וטבק לבין תכיפות הארוחות המשפחתיות.

הדגימו  מספר ממצאים שהראו הבדל ניכר בין בני נוער שנהגו   CASAתוצאות המחקר שערכה 

ארוחות משותפות  5-7ארוחות משפחתיות ) תכיפות נמוכה(, קבוצה א', לבין אלו שאכלו  3לאכול כ

 ה( , קבוצה ב':)תכיפות גבוה

 ממצאים הנוגעים לשימוש בחומרים מסוכנים:

  בקבוצה א' מספר בני הנוער שאכלו בתכיפות נמוכה ארוחות משפחתיות ונהגו לצרוך טבק

 היה כפול מאשר קבוצה ב' שנהגו לאכול ארוחות משפחתיות בתכיפות גבוהה

  לעומת בני הנוער שנהגו כמעט מספר כפול של בני נוער מקבוצה א' נהגו לשתות אלכוהול

 לאכול ארוחות משפחתיות בתכיפות גבוהה.

  מבני הנוער בקבוצה ב'. 1/2ו 1בקבוצה א' מספר מעשני המריחואנה היה גדול פי 

 .קבוצה א' דיווחה כי למעלה ממחצית מחבריהם נוהגים להשתמש במריחואנה 

 80% תמש בתרופות מבני הנוער בקבוצה א' דיווחו שהם מכירים לפחות חבר אחד שמש

 מרשם.

 ממצאים הנוגעים להתנהגות:

  בני נוער שאכלו בתכיפות גבוהה ארוחות משפחתיות נטו להיות מעורבים פחות בפעילות

 מינית.

 .בני נוער מקבוצה ב' סבלו פחות מתופעות של דיכאון ובעיות התנהגות 

 .קבוצה ב' דווחה על יותר יחסי  אמון ביחס לבני משפחתם, הורים ואחים 

וסף ,   מטרת המחקר היתה גם לבחון את הקשרים שנוצרים בעקבות הישיבה לאכילה משותפת בנ

מידת שביעות רצונם ביחס  להוריהם. התוצאות את ואת איכות הקשרים שבין בני הנוער להוריהם  ו

שנהגו לשבת לארוחה משותפת באופן תכוף עם הוריהם ולשוחח בזמן מקבוצה א', הראו  כי ילדים 

קבוצה א' דווחה על יחסים מצוינים עם  :דווחו על שביעות רצון מקשרי המשפחה שלהם ,הארוחה

האב פי שניים ויותר מקבוצה ב', ובמקביל, פי אחד וחצי מקבוצה זו דווחו על קשר מצוין עם האם 
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על התחושה כי יש להם הורים ב' קבוצה זו גם דווחה פי שניים יותר לעומת קבוצה ביחס לקבוצה ב'. 

 ים שמבינים לליבם וזאת, ראוי לציין, ללא קשר למצבם הכלכלי.קשוב

המחקר שהתייחס לקשרים שנוצרים בעקבות הישיבה המשותפת לשולחן ושיתוף החוויות והדיווח 

בין ארוחות משפחתיות תכופות  זיקה ברורה מדגים של הנערים והנערות על קשר טוב עם הוריהם 

התנהגות אחראית בנוגע לשימוש , זיקה זו ניבאה , זאת ועודלקשרים משפחתיים מיטביים 

סיכום הנתונים שנתקבלו הראו כי  בחומרים ממכרים והתרחקות מחברה בעלת השפעה שלילית. 

 מבני הנוער שהשתתפו במחקר דווחו כי לדעתם יש חשיבות רבה לארוחה משפחתית תכופה .  72%

אחד האתגרים שניצבו בפני החוקרים כדי להבין את ההשלכות שיש לארוחות משפחתיות ואולם, 

. שכן, כיצד ידעו  הקושי לבודד את השפעת הארוחות ותכיפותן על שאר הגורמים המעורביםהיה 

החוקרים האם הארוחה המשפחתית התכופה היא הגורם החיובי שמשפיע על בני המשפחה ולא 

, אילו מאפיינים נוספים יש לסוג ההורה )שמקפיד לקיים ארוחות מאפיינים אחרים? לדוגמה

משפחתיות תכופות(, שנוגעים למשל למשאביו לעומת הורה שאינו מקיים ארוחות תכופות עם 

משפחתו: יותר זמן פנוי , יותר כסף או יכולות תקשורת ושיחה גבוהות יותר. והשאלה שהן מציגות 

לטובה ולא עצם האכילה המשותפת לעיתים קרובות?  האם יתכן שאלה הגורמים שמשפיעים :

למעשה, טוענות צמד החוקרות, משפחות אשר אינן מקיימות ארוחות תכופות מקושרות בדרך כלל 

אקונומית נמוכה,  אבטלה של אם המשפחה, משפחות חד הוריות ומשפחות אשר -עם שכבה סוציו

נם קשה מאוד לדבר על תוצאות סובלות מתקשורת משפחתית לקויה. אלה הם הגורמים שבגי

 המחקר וההשלכות שיכולות להיות לו על החברה.

האם ארוחת הערב יוצרת משפחה ושאלתם היתה :  (2011 ) מאייר ומוסיקאת הכפפה הזו הרימו 

בעלת קשרי משפחה חזקים או שמא משפחה בעלת קשרי משפחה חזקים עורכת ארוחות ערב 

ת הקשר בין ארוחות משפחתיות לבין התנהגות חיובית בקרב ביקשו לבחון  את מידהן  משפחתיות?

בני נוער ולחקור, האם מדובר בתוצר שניתן להסביר אותו ביחס לאופי המשפחתי והקשרים 

והאם מדובר  ות לאכול ארוחות משפחתיות בתכיפותהמשפחתיים שנצפו אצל משפחות שמקפיד

 נוהגות לערוך ארוחות משפחתיות.מאפיינים שונים שמבדילים בינם לבין משפחות אשר לא ב

שעסקו בזיקה שבין ארוחות משפחתיות ותחושת אותם , החוקרות מצאו את המחקרים הקודמים

. המחקר שלהן טוען שהזיקה בין השניים נובעת כמוגזמים( אצל הילד being-wellהרווחה הנפשית  )

הילדים ומגדרם,  הרקע הגזעני ממאפיינים משפחתיים שמבדילים בין קבוצה אחת לשניה כגון: גיל 

(racial background הכנסת המשפחה, מבנה המשפחה, השכלת הורים, תעסוקת האם ואיכות ,)

 התקשורת במשפחה.

כדי  להחמיר בניתוח הממצאים שקושרים בין ארוחות תכופות והתנהגות חיובית בקרב בני נוער , 

לבדל בין ן ר להש( שיאפ change modelהן לקחו את המשתנים הללו ואף נעזרו במודל שינוי )

ההנחה היתה שארוחת הערב המשפחתית מתאפשרת  יותר. מדויקותהמשתנים ולהגיע לתוצאות 

קרבה ותקשורת. ההשערה ל שמסייע בילוי משותף שמאפשרהודות למשאבים כלכליים וזמן פנוי 

לה הכנסה שיש ת, ושני הורים ביולוגיים, אשר האם אינה עובדת מחוץ לבי שבה חהמשפלהיתה ש

אלו יערכו ארוחות משפחתיות באופן תכוף. כלומר, תמונה כגבוהה וקשרי משפחה טובים, משפחות 
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של משפחה יציבה שיש לה גם את היכולת לרכוש מזון באיכות טובה ובכמות מספקת וכמובן, אם 

דקו . בחינת קשרי המשפחה נבאינה עובדתהמשפחה יכולה להקדיש זמן להכנה ובישול שכן 

באמצעות התנהגות חיובית של הילדים ומצבם הנפשי: תסמינים של דיכאון, מקרי עבריינות 

 במחקרים קודמים , כפי שהצגנו.גם ושימוש בסמים, שלושה פרמטרים שנבדקו 

ילדים  היתה התייחסות מיוחדת למאפיינים השונים שיש  18,000שנערך בקרב (  1)בסקרמשום כך, 

לאכול באופן תכוף ושהבדילו אותה ממשפחה שלא נהגה לערוך ארוחות בסביבת המשפחה שנהגה 

אמונות, דעות, ערכים, מנהגים, יחסי הורה ילד, יחסי ילד אל ילד, התייחסות ל ערב תכופות כגון :

. אלו נקבעו כבסיס להשוואה בין שתי הקבוצות .פתרון בעיות, קבלת החלטות וכדומהבהתמודדות, 

, גישה חדשנית שמתמקדת בסביבה המשפחתית ומאפייניה ואת fixed-effectsכהשפעות  קבועות  

 השלכותיה על התנהגות על בני נוער.

שארוחות משפחתיות למעשה מהוות מסגרת חיובית תומכת עבור הורים כדי לתקשר היו מסקנות ה

עם ילדיהם גם בהיבט רגשי, מסייעות בידיהם לעקוב אחר חיי החברה שלהם והיחס שלהם 

ים. בהיבט הרחב יותר, ציינו החוקרים כי ארוחות משפחתיות הן כר רחב שמשמש את ללימוד

  ההורים להכתיב ערכים וגם ציפיות

 צהמוסיק וממלי תאומר"זה לא כל כך ברור כיצד ארוחות משפחתיות יכולות לעבוד ללא כל אלה"  

פחתית הם הבולטים לערוך מחקרים נוספים שימדדו ויעריכו אילו אלמנטים שמיוצגים בארוחה מש

 .ביותר והמשפיעים ביותר על תחושת הרווחה אצל ילדים

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           

National Longitudinal Survey of Adolescent Health. 

 



11 
 

 מלכד הארוחה המשפחתית כאירוע דיבור

, "אין מדובר רק באכילה עצמה ובמזון אלא בשיח  2"המסר הוא חד וברור" אומרת קטלין פרינגו

 הלימודים, החברים ובחיים שלהם" -היומיומי שנוצר, ההקשבה וההתעניינות בחיי הילדים שלכם

בחלק זה נרצה לברר מה הופך את הארוחה המשפחתית לאירוע דיבור מלכד , מהם האלמנטים 

י שהשלכותיה מרחיקות לכת, בשיח הדבור שהופכים את הארוחה המשפחתית לגורם משמעות

 וכאמור, נוגעות באופן עקיף וגם ישיר על תחושת הרווחה הנפשית. 

 בתהליך חיונית חוליה כאל הסעודה המשפחתית אל התייחס בוסארד ימס'ג האמריקני הסוציולוג

 האחת  מסגרות: בשתי לבחינה בחברה והיא ניתנת חייה לקראת  ילדיה את מכוונת המשפחה שבו

 ביטויים גם כך ובתוך המשפחה בני בין היחסים נבחנים שבה, חבריה בין לאינטראקציה מסגרת היא

 המשפחה תרבות להעברת כמכניזם היא האחרת. מאפיינני האישיות של כל אחד מבני הבית של

 מגוון ( מונה1943) בוסארד. שלו והאסטרטגיות השיח תפקיד נמצא כשבמוקד, הצעירים לחבריה

 עם לשיתוף מידע המשפחתית: כהזדמנות הארוחה של תפקידה משתקף דעתול שבהם היבטים

ועוד .  צרכים, חוויות – להערכת" ועדה; "המשפחה לענייני הנוגעים במה לדיונים; המשפחה

 או עידוד; ומותר של אסור למעשה, הוא טוען  שמפגשים סביב לשולחן הינם כשיעורים לחיים

  . המכרעת בעיצוב והנחלת הערכים שהיא מייצגתנטיות  ומכאן חשיבותה  של הכנעה

קולקה מבית הספר לתקשורת באוניברסיטה העברית, ערכה מספר מחקרים שכללו תצפיות -בלום

", הפרגמטי רבות בארוחות ערב משפחתיות וניתוח השיח הדבור. עיקר תרומתן לטענתה ב"חברות

, לשיחה נושאים ולהציג , לבחור תיתרבו באופן לשוחח ילדים לומדים שבה הדרך המעשית, כלומר

חברתי  אירוע של מיוחד סוג הן הערב ארוחת שיחות   .טיעונים ולפתח סיפור לספר, להמתין לתורם

 יסוד בהן יש. תלות יחסי ביניהם שווים בהיררכיה המשפחתית אך שיש בלתי בין מפגש והן מייצגות

 למשל חינוך כמו ( סוציאליזציה)חברות  של תפקידים בהן שיש ומכאן המשפחה של" אנחנו"ה

לשוני למשל, האופן שבו פונים לכל אחד מבני המשפחה ומקומו בהיררכיה  וחברות, שולחן לנימוסי

, נושאים בחירת כמו, השיחה בתחום תרבותיים חוקים האלה בשיחות לומדים ילדים. המשפחתית

ובכך , חוזרים נושאים של מערכת סביב נבנות שהן והפגנת אדיבות משום  סיפור יכולת, בתור דיבור

 . הזה הדיבור לאירוע המסגרת את יוצרים

 את המתח שבין פעילות חנה( היא ב1994 ) קולקה –שערכה בלום אטלנטי -טראנסייחודי  במחקר

 קודים לפי משתנה והאם משקלם בשיחה המשתתפים מהו תפקיד  -כוחות ויחסי נושאית

, נושאים להעלות הזכות למי? השיחה של היום בסדר שולט מיבנוסף היה בדעתה לברר . תרבותיים

 בה הדרך המחקר בחן את  על מה מדברים?? בהם השיחה את לצמצם או לפתח, אותם לשנות

תייחס אבעבודה זו לא . הערב ארוחת שולחן סביב, ב"ובארה בישראל, יהודיות משפחות מדברות

תמקד בארוחה המשפחתית כאירוע דיבור מלכד כפי אי ההשוואה שנערכה בין הקבוצות ואלממצ

 שהוא בא לידי ביטוי בניתוח נושאי השיח ומאפייניו. 

                                                           
 A Day to Eat Dinner with -Family Day האמריקנית השיווק ומיוזמות התוכנית הממשלתית תמנהל 2

Your Children" לעידוד ארוחות משפחתיות. 
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קטגוריות  לשלוש ומחלק את השיח הדבור סביב השולחן מוגדרת נושאית המחקר מתייחס למסגרת

 שונים:  פרשנות וחוקי שונות שיח דרכי אחת  מהן יוצרת  שכל

 מטרות מכתיבה )הסיטואציה( בארוחה המצבית רתהמסג  -אינסטרומנטליים צרכים

לשולחן, על השולחן ישנם כלים ומאכלים  מובא להיות צריך האוכל -אינסטרומנטליות מינימליות

 כמו, מנחות דיבור פעולות ידי על מילולי באופן קרובות לעתים מלווה הזו הפעילות. משותפים

: הצעות"; בידיים חסה לאכול נוהגים לא אנחנו", "המלח את לי להעביר תוכל האם: "וציווי בקשה

 ". טעים זה" ומחמאות?" אדמה תפוחי תרצה לא"

, לראשונה מסופרים הם. סמוך לזמן הארוחה שהתרחשו הנושאים -עכשוויים משפחתיים נושאים

 ילדיהם את שואלים הורים, עבודתם על לזו זה מספרים זוג בני. התערבות  דורשים אף שהם וייתכן

 את המשתתפים מביאים כאן. היום אירועי על סיפורים מנדבים וילדים, הספר בבית הנעשה על

מרחב  להורים למעשה מאפשרים הם, מעשיהם על מספרים הילדים הבית. כאשר אל" החוץ"

זוכים  . בצורה זו הילדים ,הדברים תוכן על והן אופן השיחה ולשונה  על הן שיפוט, להערות

 .שיחה  ולכישורי להתפתחות שפתית

, למצרים )למשל, טיול "ועכשיו כאן "המ הרחוקים בעניינים שיחה שעוסקת -לבית מחוץ נושאים

 . מלמדת, תכנון פעילות לסופ''ש וכו'( היא שבה במכללה התנאים על מתלוננת האם

 של החברה חיי סביב בעיקר המשפחה ונסבו ילדי בעיקר הם העלתה שיוזמיהן, בחינה של השיחות

,  החברה יותר מן האבות בחיי מעורות האימהות שרוב כך על מעידים השיחות תוכני. הילדים

 משתתפים ילדים. והמורים הילדים שמות את מכירות הן, בחוג או הספר בבית הלימוד בכיתת

 הארוחה את תופסים ההורים אין הראיונות פי על. מהמבוגרים פחות אבל, הערב ארוחת בשיחות

 אך, להשתתף בדיון מוזמנים הילדים אמנם .באמת וכי הגה השיחות נתון לשליטתם שוויוני כאירוע

 הראות ההשתתפות.   מנקודת אופן את ולשפוט השיחה את לתעל זכות לעצמם שומרים ההורים

 (ומאפשר ההורים לשליטת ) הנתון ,דיבור זמן על מאבק יש, חשובה לדבר הזכות עצם, הילדים של

כאשר הילדים חשו שאין להם יכולת והבנה לגבי תוכן . הדיבור ובצורת בתוכן התערבות להם

-מטא הערה" של בדרך יעירו  השיחה הם ננטו לספר בדיחות כדי לתרום את חלקם. ההורים 

ובנוסף  תור ללקיחת, לנימוסים, לרלוונטיות, לעובדתיות, למידע המתייחסת הערה", פרגמטית

 העמקה או הרחבה לכדי הגיעו לא כלל השיחות רוב, ראוי לציין. וןההורים עוסקים גם בתיקוני הלש

 באופיין .  וקופצניות קצרות היו אלא, דיון המזמנות

 האינטימיים היחסים את חושף הערב ארוחות שמחקר שהראיתי מקווה אני, רחבה "בפרספקטיבה

 בזהות משפחות דנות, השולחן ליד שיחה באמצעות, שדרכו התהליך אחר בעקבו, ותרבות לשון שבין

 (1998קולקה -)בלום"  .שלהן והתרבותית החברתית, המשפחתית
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 תוכניות התערבות קהילתיות

ממצאי המחקרים שנערכו הובילו להקמת תכניות התערבות רבות בארצות רבות בעקבות המלצות 

בצורה פונות אל ההורים לעודד אותם לחזור לשולחן המשפחה , תוכניות שהמחקר ותוצאותיו 

 .לרווחתם הנפשית וההשפעה המיטבית על התנהגות ילדיהם תכופה ולהבריא את התפריט

 בעולם

משפחות  רנדומאליות  ) ילדים  160ארה''ב בקרב  במינסוטהתוכנית התערבות קהילתית שנערכה 

, אלה שציינו קמה בעקבות  תוצאות המחקרים התוכנית   3והוריהם ( כונתה בשם "בית פלוס" 12-8

 . וגם נוספים, שהמליצו לקיים ארוחות משפחתיות בתכיפות גבוהה

יעדי התוכנית היו לעודד פעילות גופנית ) הפחתת זמן מסך בעיקר ( ותזונה בריאה כל זאת במטרה  

הורים וילדים . צוות המחקר כלל חוקרים רבים שעסקו בהשפעת  -למנוע השמנה בקרב המשפחה 

ההשערה היתה שילדים שיהיו מעורבים  .ת בהיבטים רפואיים וחברתייםהארוחות המשפחתיו

ארוחות יהיו קשורים לתזונה בריאה. התוכנית הותאמה לצרכי המשפחות ונערכה הבבישול 

להתחשב באילוצים למשל, גם כאשר האב נעדר מן הפעילות )במרבית המקרים (. גמישות נוספת 

ההתערבות התבצעה מן המשפחה להשתתף. תוכנית או כאשר נבצר  היתה לגבי לוחות הזמנים 

ביר את הסבירות של דיווח שעתיים שבועיות למשך עשרה חודשים במרכז הקהילתי כדי להג  במשך

הכנת ארוחה משפחתית )בדגש על חשיפה וטעימה של ירקות  כל מפגש כלל הצגת מצגת מדוייק.

מפגש וחלוקת פליירים עם הידע שנרכש.  אכילת הארוחה, סיכום ה ולבסוף,דיונים ופירות עונתיים ,

קניה  –נושאי המפגשים היו מגוונים: טיפול במזון ומיומנויות בישול , מתכונים, קריאת הרכיבים 

 מתי  אני רעב אני מלא וכו'. –מושכלת וכן לימוד ההקשבה לאותות הגוף 

יה  להמשך קיום נערכו חמש שיחות טלפוניות מכוונות מטרה לתמיכה ועידוד המוטיבצ בנוסף,

הארוחות המשפחתיות. בשיחות אלו המשפחה יכלה לבחור האם לעסוק במטרת החודש כפי 

שהוצגה במפגש או לחילופין מטרה אחרת. פתיחות נוספת היתה בעידוד המשפחה לתת משוב 

 וביקורת לגבי התוכנית ללא התנגדות מצד הסוקרים. 

דיווחו שהיו מרוצים  ונהנו  98% המשתתפים       מוחץ שלתוצאות התוכנית להתערבות הראו כי רוב 

 :מאוד מן הפעילות המשותפת של בישול הארוחה,  כפי שמראה הלוח להלן 

 N = 68הורה  שאלה

 (98%) 66*  "?בית פלוס"תכנית מ מרוצה האם היית

 (92%) 58*  גודל מנותלאני יותר מודע 

 (86%) 54*  גודל המנות שלו / שלהלהילד שלי מודע יותר 

                                                           
3 (Healthy Home Offerings via the Mealtime Environment (HOME) Plus)) 
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 N = 68הורה  שאלה

 (87%) 52*  הילד שלי יותר פתוח להתנסות במזונות חדשים

 "?בית פלוס"ביותר בתכנית  מה אהבתם
 

 (32%) 10^  בישול עם המשפחה / ילד

 (19%) 6^  ללמוד איך לאכול יותר בריא

 (19%) 6^  מתכונים / מאכלים וטיפים חדשיםב התנסות

 
 N = 71הילד 

 (88%) 59*  לילדים אחרים?" בית פלוסתכנית "האם אתה ממליץ על 

 "בית פלוס"בעקבות תכנית 
 

 (85%) 52*  אני מוכן לנסות מאכלים חדשים

 (84%) 52*  אני אוכל יותר פרות וירקות

 (82%) 51*  אני אוכל חטיפים בריאים יותר

 "?בית פלוס"תכניתבחן בעיניך מה מצא 
 

 (79%) 53*  פירות לטעום 

 (76%) 51*  ההורים שליבישול עם 

 (58%) 39*  מיומנויות למידה הכנת מזון כמו חוטב ומדידת

 

 בארץ 

פרי  ,מדובר בתוכנית שהיאלעודד עריכת ארוחות משפחתיות תה ת שניסתכני ההתפרסמבישראל 

צוות מטעמה בשם "חיים בשילוב חברת "אסם" וידיעות אחרונות  בין עיתוןשל שיתוף פעולה 

התפרסמה כתבה בשער האחורי של עיתון ידיעות אחרונות ששיתפה את הקוראים  2014בריאים" . 

בכתבה פנו  להורים וביקשו מהם  לחזור בכל   (1נספח  י)רא בדבר פרויקט בשם "שולחן משפחתי"

במטרה "ליצור  יום שלישי מוקדם הביתה, להפשיל שרוולים ולהכין במשותף ארוחה משפחתית

יים של המשפחה הישראלית  ולעודד ארוחת ערב משותפת באמצע השבוע" בכתבה שינוי באורח הח

שום ( לא התפרסם 25.10.2013זו כמו בכתבות האלקטרוניות שליוו את הפרויקט מיום השקתו )
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כגון: " כי מחקרים  סתמיים שעליו נשען הפרויקט או ממצאים משמעותיים לבד ממשפטים מחקר

 המשפחתית הערב שארוחת הוכיחו בות מכרעת" או " מחקריםמוכיחים שלארוחה משפחתית חשי

מאוד " . לצד זה, התפרסמו כתבות רבות לעידוד המשפחות: מה אפשר לבשל יחד, אילו  חשובה

מאכלים מזינים יש שילדים אוהבים, קייטנת הורים לבישול איטלקי וכו'. רוב המאכלים שהוצגו 

אינו מזוהה ש חברת "אסם" בכיכובו של הפסטה בכתבות הנלוות נשענו על מוצרים שמזוהים עם

קינוחים  שמשלבים פתי בר, מרשמלו, חמאה  להכין, הוצעו להורים זאת ועוד. עם היותו מאכל בריא

 4ומוצרים נוספים שיש שיתקשו להתייחס אליהם כאל מקדמי אורח חיים בריא.

הופעלה בירושלים. מדובר  שהבאנו ואולם, תכנית אחרת שנשענה גם היא על ממצאי המחקרים

 .ארבע השנים במסגרות לשירותים חברתייםמשך "תזונה ומשפחה", ב בשםהתערבות בתכנית 

, בית הספר לעבודה סוציאלית ובית הספר למדעי "אשלים"הופעלה בשיתוף עמותת  התוכנית 

ותים מטופלות בלשכות לשירשיועדה למשפחות בסיכון  התוכניתהתזונה באוניברסיטה העברית. 

מטרות התוכנית התבססו על הממצאים שילדים שאוכלים בתכיפות גבוהה ארוחות  .חברתיים

 .משפחתיות ידגימו התנהגות חיובית וירחקו מגורמי סיכון

ההנחה היתה שמזון והכנתו יגרמו להורים תחושת שליטה וביטחון שכן המטבח אינו זר להם. 

תזונה הן כמטרה בפני עצמה והן כאמצעי לקידום לפיכך, ההתערבות מתייחסת להקניית ידע בנושא 

תפקוד משפחתי. בהתאם לכך, שתי המטרות הבסיסיות של ההתערבות הן שיפור תזונת בני 

באמצעות הכנת הארוחה בשיתוף בני המשפחה  .המשפחה וקידום הקשרים בין בני המשפחה

תיים בעקבות והאכילה המשותפת. בשאלות פתוחות שנשאלו ההורים על השינויים המשפח

ציינו ההורים שהתכנית אפשרה להם זמן איכות עם  ,הצטרפותם לפרוייקט "תזונה ומשפחה"

ילדיהם ושמאז החלו להשתתף בה הם מקפידים יותר על ארוחות מסודרות. הם גם הדגישו כי עתה 

הילדים אוכלים פחות ממתקים )שליש מההורים( ויותר פירות וירקות.  בנוסף, הם ציינו 

טראקציה בינם לבין משפחות נוספות שהשתתפו בתוכנית תרמה אף היא. הצלחת התוכנית שהאינ

היא גם בשיתוף הפעולה בין העו''ס לבין התזונאיות שיכלו להתבונן בצורה ייחודית ומזווית ראייה 

צרות קשרים משפחתיים וגיוסם לפעילויות משלבות נוספות וופחות פולשנית ומאיימת על הי

 לעבודתם של התזונאים יכולה אף לתרום זה בין המקצועות והתערבות משולבת חיבור ובנוסף 

הבנה מעמיקה יותר באשר למכלול כאשר יפתחו  משפחות בסיכון עם עבודתםב כאשר הם נפגשים

 . זיהוי המאפיינים הללו משפחתיים ואישיים ,כלכליים -שינוי הרגלי האכילה בקשורים שהממדים 

 .להתאמה רבה יותר של ההדרכה התזונאית  גרוםליכול 

                                                           
לטעמה 'הסלט'  .ההתקשרות הזו בין שני גופים מסחריים )לפחות( גרמה לתרעומת מצד העיתונאית ציפה קמפינסקי 4

מדוע מבצע "שולחן הזה לא היה טעים בלשון המעטה. בכתבה שפרסמה במגזין "העין השביעית" וכותרתה הייתה "

משמעות של פרסום תוכן "  יצא קצפה על הפוד חלול ומתנשא-משפחתי" של אוסם ו"ידיעות אחרונות" הוא ג'אנק

גם ראש הדסק ב"ידיעות"  יסוד שהעיתון של המדינה, מניח "וכן על הנחות ה שיווקי כזה במסווה של ידיעה עיתונאית

ירוץ הביתה מוקדם ויפשיל שרוולים? מה זה נשתדל? מה עם מי שלא עובד? ומי שאין לו כסף לביצים? ומי שאין לו 

 "?משפחה
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 סיכום  –ארוחה משפחתית 

לסיכום, ארוחות משפחתיות בתדירות גבוהה מהוות עוגן רגשי חשוב לתחושת הרווחה הנפשית , בקרב 

ילדים ובני נוער.  לפי המחקרים שהוצגו מיוחסות להן תכונות של "חיסון" מפני התנהגות שלילית בעתיד. 

הארוחה כאירוע דיבור מהווה יסוד מארגן ומסגרת ודומה כי ון עצמו איננו כל עיקר כפי הנראה, המז

–לשיח שנוצר והמחקר מייחס לו תכונה מלכדת. כל אלה מיתרגמים לתחושת רווחה מיטבית 

wellbeing-  .בעלת השפעה משמעותית על נפש הילדים 

בה השבטית סביב המדורה בעבודה זו הוצגה ראשית, הארוחה המשפחתית כשריד קדום של הישי

 מלווה בסיפורים בעלי מוסר השכל דרכם עבר מדור לדור עולם שלם של ערכים .  ,לשם אכילה

בתכיפות  ארוחה משפחתיתהראו שקיום  המחקרים שהוצגו ותוכניות ההתערבות שקמו לאחריהן,

במשפחה: גבוהה הניבה את התשואה הגבוהה ביותר במידת ההשפעה החיובית על בריאות הילדים 

הילדים שמרו על טווח משקל תקין, הראו הרגלי תזונה טובים יותר ומספר הילדים שסבלו מהפרעות 

כמו כן, הממצאים הצביעו על קשר מובהק בין תכיפות הארוחות לבין קשרים  אכילה היה נמוך יותר.

 מיטביים בתוך המשפחה ואף נבאו התרחקות מהתנהגויות מסכנות  בעתיד. 

על הרווחה הנפשית נבחנה דרך התבוננות וניתוח דפוסי התקשורת בשיח המשפחתי.  השפעה נוספת

שיח לצפנים תרבותיים. הנחת היסוד שלה היתה  -בקשה לחשוף את היחסים בין דפוסי -בלום קולקה

תרבותי מורכב, וכי משמעויות חברתיות ותרבותיות -שגם השיחות הפשוטות ביותר הן מעשה חברתי

 משפיעבאופן דינמי במהלך השיחות. דומה שהשיח שמתרחש בזמן הארוחות הוא ש באות לידי ביטוי

 יםוהקשב של שאר בני המשפחה, מאפשר שיתוף החוויות .באופן המהותי ביותר על תחושת הרווחה

מהווה עוגן משפחתי עבור הילד,  -להורים חלון הצצה לחיי היומיום של הילד ושמירה על הדופק ומאידך 

מאפשרת לו מקום בטוח לשיח פורה בשיתוף  בעיקר כאשר נערכת בתדירות גבוהה, ,בכך שהארוחה

החוויות ועיבודן. כמו כן, נמצא שהשיח משפיע על ההתפתחות השפתית, התקדמותו בלימודים וגורמת 

לו להתרחק מהתנהגויות שליליות ומסכנות.  בחינת האינטראקציה סביב שולחן האוכל חשפה הקניה 

י של פרקטיקות שהעידו על כך שהילדים הצעירים והבוגרים רכשו והטמיעו דגמי פעולה של ערכים וביטו

 עולם שלם של ערכים. לצד של התנהגות 

לסיום, אמנם, שלל ההיבטים שנסקרו בעבודה זו בהכרח משפיעים על כל מערכת יחסים במשפחה בה 

חבילה גדולה יותר של  מנהגים, ילדים ידווחו על תחושת רווחה. עם זאת, ארוחות משפחתיות הן חלק מ

רוטינות וטקסים שמשקפים את האמונות וסדרי עדיפויות שההורים יכולים להנחיל לילדיהם בזמן 

ראוי לציין, עבודה זו לא עסקה בשיח הבלתי מילולי והמסרים שנלווים אליו   הארוחות ומכאן כוחן.

בה  לבחון גם את ההיבט הזה בעתיד ובהשלכותיו על תחושת הרווחה הנפשית. עם זאת, יש חשיבות ר

די שהתמונה תהיה שלמה ושההמלצה לערוך ארוחות משפחתיות תכלול גם התייחסות ל"מוקשים" כ

 . (2)ראי נספח  שהיא מזמנת
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 1נספח 

 

 השקתו של פרוייקט "שולחן משפחתי"

 

 

 הפארודיה של עיתון "העין השביעית" 

 



19 
 

 2נספח 

 סרטונים

 

https://www.youtube.com/watch?v=peQ43ezWt2E  

 בארוחת חגידור הישיבה סקשיים ב -אלן דגנרס 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h8kJzBJrOkU 

 עם תפקידים מסורתיים 50סרטון הדרכה משנות ה –אמריקאיתמשפחתית ארוחה 

 

0kYhqoRo-https://www.youtube.com/watch?v=V6 

 אבא שעושה מעשה קיצוני להזמין את ילדיו לארוחת חג המולד -תשדיר 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mVjg7f39Vh8 

 05:45 –10:08משפחתיות  על נסיונות ההתחמקות מארוחות חג  -יונתן גפן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=peQ43ezWt2E
https://www.youtube.com/watch?v=h8kJzBJrOkU
https://www.youtube.com/watch?v=V6-0kYhqoRo
https://www.youtube.com/watch?v=mVjg7f39Vh8
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