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 :מבוא

 ו של הילד. הגורמיםבשנים האחרונות, גוברת המודעות להשפעה פיזיולוגית, פסיכולוגית וסביבתית על אכילת

, בתינוק, ובקשר הדיאדי (המטפל העיקריבאם ) בגיל הרך קשוריםאכילה  בעיותהתפתחות  כמנבאים הנחקרים

 , וגםעוד בהריון מתפתחים אצל האם רגשות כלפי התינוק ומחשבות המתייחסות לסגנון ההורות הצפוישבינהם. 

בחודשי החיים הראשונים, ההאכלה מהווה חלק מרכזי  עם טמפרמנט וצרכים משתנים. נולד מצידו התינוק

אינטראקציות אלה מבטאות את  במהלכה מתרחשות אינטראקציות הדדיות משמעותיות בין האם לתינוק.ו

יכולות להיות חיוביות או המזג איתם נולד התינוק, והן לצד הביולוגיה ו ,האמונות והדפוסים אותם מביאה האם

דוגמאות לסיבות הקשורות מעותיות על גדילתו והתפתחותו של התינוק. שליליות ובעלות השלכות מש

חוסר טמפרמנט קשה של התינוק, עצמי של התינוק, הקושי בוויסות בהתפתחותו של התינוק יכולות להיות סביב ה

קושי הנובע מלחץ סביבתי. דוגמאות לסיבות אמהיות בשלות של מערכת האכילה, חוויות מוקדמות של אכילה, 

ולא גמישות של  אמונות שליליותקושי של האם להתאים עצמה לתינוק,  לות להיות קשורות בסגנון ההורות,יכו

 (.1) לאחר הלידה של אמהות שמתפתחת , ערך עצמי נמוך, פסיכופתולוגיהנושאי תזונהאמהות ב

 .”נדגיש את ההבדל בין המושגים "האכלה" ו"אכילה

היא תהליך הדדי התלוי ביכולות ובאופי של ההורה ושל הילד.  "האכלה" תהליך הקשור לילד עצמו.  אהי אכילה"“

באינטראקציה המתחוללת בזמן ההאכלה ניתן לראות את היכולת להדדיות, פתרון קונפליקטים, היכולת לאפשר 

האכלה נורמטיבית מתרחשת כאשר התינוק מאותת להורה על כך שהוא רעב. ההורה  .לילד עצמאות ושליטה

ותי התינוק וכך מתרחשת האינטראקציה בין השניים, דרכה בונה לעצמו התינוק סכמות פנימיות של מגיב לאית

. נוסף על כך, באמצעות אינטראקציה זו, רוכש ההורה ביטחון (2) עצמאותמון באחר ובעצמו ורוכש יחסים, בונה א

לאכול או מנגד הגבלת אכילה, טעויות בשלבים הראשונים של ההאכלה כמו שליטה יתרה של האם, לחץ  .בעצמו

, ולהתפתחותן של בעיות האכלה עלולים להוביל לבעייתיות בדפוסי האכלה והאכילה של התינוק בהווה ובעתיד

 ואכילה של הגיל הרך.

 

מסוימת או  התנהגות לדור. אדם שחווה דורהמשתחזרים מ הורות היא תופעה המתארת דפוסי דורית-העברה בין

דפוסי התנהגות אלו, בין  לשחזר את אותה התנהגות.  ילדיו כלשהו עם הוריו, נוטה במסגרת יחסיו עם סגנון יחסים

 אם הם חיוביים או שליליים, רצויים או לא רצויים, מוטבעים באדם, וקשה להימנע מלחזור עליהם. 

 ילדותי השנייה, זו"

 מה שתתני לי אקח.

 זו ילדותי השנייה,

 איתך.

 זו ילדותי השנייה,

 עול השנים כבר נשכח.

 זו ילדותי השנייה,

 )אהוד מנור(   לבי נפתח
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בעלי סיכוי גדול לסבול  לדוגמה, מחקרים שנעשו עד כה מראים שילדים לאמהות הסובלות מהפרעות אכילה

נובעת מהשילוב של הגנטיקה עם מאפיינים הקשורים לאינטראקציה ולתקשורת הסיבה לכך  .(3) מאותה בעיה

ההשפעה של אם הסובלת מהפרעות אכילה על ילדיה עלולה להתחיל כבר בשלבי ההאכלה (. 4בינהם )

ליחסי ההאכלה בגילאים הללו יש השפעה גדולה על ההתייחסות העתידית של הילד . הראשוניים בגיל הינקות

הנסיון הקליני מלמד  .(5,6) ות התיאבון שלו ועל הדרך שבה מתייחס הילד כלפי עצמו וכלפי העולםלאוכל, על ויס

שאין במשפחתן היסטוריה של הפרעות אכילה, מגיבות מהפרעות אכילה, ו אינן סובלותשהרבה אמהות, גם אלו ש

יכולה לתאר שאחריה רדפו עוד היו ילדות. למשל, אמא אחת שסביב הקושי בהאכלת ילדן כפי שנהגו בהן עצמן כ

עם כפית, ושהיא זוכרת את זה כחוויה לא נעימה ולכן לא מיישמת את אותם הדפוסים עם בנה. לעומת אמא 

ודע, "לדחוף" אוכל לביתה מכיוון שכך היא גדלה והיא איננה מכירה דרך מ, ולא  יאחרת אשר יכולה באופן אוטומט

נוהגים באופן מודע או לא מודע  וריםחת"... זאת אומרת שכולנו כהאחרת. "חייבים לאכול".. "חייבים לסיים הצל

ויות, לכולנו יש חוילדות שלנו. העל פיהם גדלנו ועל פי זכרונות  והדפוסים להאכיל את ילדינו לפי האמונות

, עם אוכל ואכילה, מאכילה משפחתית המתקשרים התנסויות, רגשות, זכרונות של טעמים, ריחות, קולות, מראות,

הנ"ל מועברים בתהליכי הזדהות וחיקוי, באופן  .(2006טלאור -)שלומית סמיש אוכל שאהבנו, מאוכל שלא אהבנומ

 מודע או לא מודע.

 שם עמוק בתוך תוכנו-אי

 טמונים קולות וזיכרונות...,

 ולפעמים שריד של ריח,

 או צליל מוכר, או קצה מילה,

 משיב אליך גן פורח

 מחזיר אל קו ההתחלה

 השיר "חלומות שמורים" של אהוד מנור()מתוך 

את  י גם באופן בו אנו בוחרים להאכילהקשר האישי שלנו עם אוכל צץ ועולה שוב ושוב במהלך חיינו ומוצא ביטו

  ילדנו.

ואני חשבתי על כל אותן  –לאורך כל הקורס, דיברנו על כך שלגוף יש נקודת שיווי משקל, שלא נועדנו להיות זהים 

 אינו עולה היטב או כמצופה"ו "רזה מדי"האמהות שמגיעות למרפאתנו מתוסכלות מקצב הגדילה של תינוקן, שהוא 

.. אמירה אשר "צריך להשמין"רה שהוא ... שהרופא או האחות בטיפת חלב אמ"הוא קטן קומה".. ש"במשקל

איך אני מאכילה את  –מאותו הרגע, ואולי גם לפני, מעסיקה את האם והופכת להיות פרוייקט חייה לאותו רגע נתון 

הקורס דיברנו על חשיבות האכילה האינטואיטיבית, הקשובה, כל  ."ישבור את העקומות"הילד שלי יותר כדי שלא 



מנגנון  .ם עוד כה טהורים מבחינה ביולוגיתשה –אותם תינוקות שמגיעים עם הוריהם ואני חשבתי על המכבדת. 

 תפיו לא נותר אלא לנעול משבשים להם אותו, ולהם סביבתי, ובשל לחץ הרעב והשובע שלהם עוד טרם נפגע

יפך. כאות לאי שביעות רצון. לעיתים עד כדי פגיעה בשגשוג. איך מתוך כוונה טובה משיגים ההורים את הה

מפסיקים לסמוך על הסיגנלים הטבעיים של התינוק בצריכת המזון ולוקחים את מלוא האחריות לידיים שלהם. 

כי אם מעצים את הבעיה ואת הסבל הנגרם  וכלל לא מוביל לכדי פתרון, מבלי להבין שבעצם, זה כלל לא מקדם

ורה שמתוסכל מכך שילדו בוכה שגשוג אצל התינוק. והסבל = עבור הההחוסר היא הבעיה = כאשר ממנה. 

תוצאה אשר מעוררת המון מחשבות אצל ההורה, למראה הכפית, נועל את פיו, שהוא אינו מצליח להאכיל אותו. 

 פיק טוב?""האם אני הורה מסומערערת אותו. "מה זה אומר עלי כהורה?" 

את נושא דפוסי ההאכלה, את ההעברה הבין דורית ואת ההשלכות על  ממקום זה עלה בי הצורך לחקור

 התפתחותן של בעיות האכלה ואכילה של הגיל הרך. 

 

 קריאה מהנה!

  



 התפתחות תקינה –האכלה ואכילה : 1פרק 

תורמת  אשרחוויה אירוע ההאכלה של התינוק מספק עבורו ונה היא לספק אוכל לתינוק. המשימה ההורית הראש

. לפי השקפתו של מסלו, הצורך למזון חייב לבוא חברתיתו התפתחות רגשיתפן הרגשי לבו ,יולוגי לגדילהבפן הפס

 . (7) על סיפוקו כדי לאפשר לילד לפתח את כשריו ולקבל מענה לצרכים "גבוהים" יותר

חיים. זה אין ספק שיעדו הראשון של האוכל הוא להבטיח הישרדות. ללא אוכל אין גדילה, אין התפתחות, אין 

א, בריואין תינוק  .אכילה היא יצר שטמון בהם מלידתם , עבור רוב התינוקות,ואכן הצורך הבסיסי של התינוק.

ית, ולצידה התזונה, נכנסו היבטים ושאלא שככל שהתפתחה התבונה האנ שאינו יודע לווסת הכמות שמתאימה לו.

, תפיסה נות )מזון צמחוני/טבעוני(אמונות שוומזין? ם המזון מספיק בריא אה – הוריםנוספים אשר מאוד מעסיקים 

ותרות באותם מנגנונים טבעיים ם להתערבויות מיוהיבטים שעלולים לגר .של גוף הילד כ"רזה" או "שמנמן" ועוד

 ר בעיות, כפי שנראה בהמשך.וצולי

גדילתו. הגדילה התינוק מגיח לעולם עם מאגר גנומי מוגדר, תבנית גנטית ייחודית לו, שהיא פוטנציאל 

באירוע ההאכלה מתקיים יבה האנושית שלו. וההתפתחות מושפעים מיחסי הגומלין בין התבנית הגנטית שלו והסב

המפגש בין הגנטיקה של התינוק ובין ההתנסות והחוויה שהוא עובר ביחסי הגומלין שלו עם המאכיל והמגע עם 

 (. 8ון בשגשוג )מחקרים מראים שהאכלה "בכוח" קשורה למשל בכשלהאוכל. 

אשר גם כן משפיעים על יחסי הגומלין בין  ן ההורותהטמפרמנט איתו מגיע התינוק לעולם ואת סגנו נוסיף לכך

כך למשל מחקרים  מראים שתינוק בעל טמפרמנט "קשה", לא סתגלן, נוטה לפתח יותר התינוק והמטפל העיקרי. 

 (. 10ת אמפתיה ויותר דאגה בהאכלת תינוקן )אמהות דכאוניות מגלות פחוואילו (. 9קשיים באכילה )

כדי בחודשי חייו הראשונים של התינוק, המטפל העיקרי אחראי לספק המזון עבור התינוק אשר תלוי בו לחלוטין. 

פזיולוגיות, -במערכות עצביותוק מרשים ביכולות הויסות שלו, להסתגל לסביבתו החדשה, עתירת הגירויים, התינ

בשפה המקצועית מוכר כהומאוסטזיס. עם צאתו מרחם אימו, על הקשורות באכילה, שינה וגם הבעת רגשות. 

התינוק לעבור מאכילה מתמשכת דרך חבל הטבור לשליטה בהתחלת אכילה וסיומה, זאת באמצעות אותות של 

ו רעב ושובע ולהגיב עליהם. מאכיל רגיש, הקורא נכון את רעב ושובע. התינוק מסוגל לקלוט גירויים פנימיים כמ

איתותי הרעב, נחלץ לעזרתו. האכלת התינוק ברגע שהוא מראה סימנים של מצוקת רעב, בעיקר כשהיא מלווה 

במגע מלטף ודיבור נעים, יוצרים את הבסיס לתחילת הקשר בין התינוק למטפל בו. באופן זה לומד התינוק גם 

תגובותיו עד כדי יכולת הרגעה עצמית. על ידי הקשבה לאיתות הצרכים ולתחושות המצוקה,  לווסת בהדרגה את

לאי הנוחות שהתינוק מבטא, ומתן טיפול הולם ומכיל, ההורה המטפל מניח את אבני היסוד לרכישת יכולת הויסות 

ת נוהגות לדבר אל אמהוכאשר ש הראתה דפוסי האכילה של תינוקות שבחנה אתמעניינת  עבודההעצמי, הרגשי. 

-תינוקות בזמני ההפסקות שבין היניקות, משך ההפסקה מתקצר והתינוק מצפה לתגובת אימו, וכך מתחיל הדו

כאשר התינוק אינו זוכה לדיבור נעים בזמן שיח בין האם ותינוקה ומתפתחים יחסי הגומלין ההדדיים בינהם. 

ים רה הפטמה, הוא יימנע מליצור איתה קשר, ובמקההפסקות ואף מרגיז בהן את אימו שמנסה לדחוף לפיו חזר

(. להפסקות בין רצף היניקה ולהתרחקות של 11) הוא רעבקיצוניים גם לא ירצה לקבל ממנה האוכל, אפילו כש



התינוק מן הפטמה יש חשיבות וכאשר האם מאפשרת לתינוקה להוציא הפטמה ו/או להתקרב אליה, היא רגישה 

 היסודות להתפתחות היוזמה של התינוק. למוכנותו לאכול ומבססת את 

טעמים. המעבר משלב ו ומד בפעם הראשונה מרקמים, ריחותבהמשך דרכו רוכש התינוק מיומנויות אכילה ול

 הן - חוויההוא תלוי הכרוך בלמידה, ומורכב,  בליעה הינו תהליךרפלקסיבי של יניקה לפעולות רצוניות של אכילה ו

)האם קשוב לצרכי  מטפל העיקריעם ה )האם מותאם לשלב ההתפתחותי במרקם ו/או בכמות( והן עם המזון

, לה. אנו אוכלים מהרכמבוגרים, רבים מאיתנו איבדו את תשומת הלב הכרוכה בתהליך האכי. התינוק ויכולותיו(

בדת חקירות שלמה, לעיתים ללא הנאה מהאכילה, בהיסח הדעת או תוך עיסוק נוסף. אך עבור התינוק זוהי מע

ומצפה מילדו  בתהליך כאשר ההורה מתערבבתשומת לב מלאה. בהנאה ווהוא חוקר  ,התנסות חושית מרהיבה

 .ההתפתחותיות יכול להיווצר קושיאת יכולותיו  תלעבור שלב זה בקצב מהיר מדי, או בצורה שאיננה מכבד

חשוב ללמידה הוא ההנאה וכאשר החוויה איננה ליחסי הגומלין בין הילד והמטפל העיקרי חשיבות רבה. מניע  

למעבר מתנועות  חשוב להבין שהתינוק צריך להיות מוכן מבחינה מוטורית עליה. רוויחז לא ישוב ואה ורעבו מהנה

ולתו לשבת יניקה לתנועות דחיפה של האוכל לאחורי הלשון לצורך בליעה. הסימנים המקדימים למוכנותו הם יכ

תיחתו את הפה כשהוא רואה אוכל. כל נסיון להאכיל את התינוק במזון משלים לפני , פישר, אפילו עם תמיכה

 מוכנותו או לחילופין מאוחר יותר עשוי לגרום לתהליך להיות קשה ומתסכל. 

אכילה דורשת השתתפות אקטיבית של התינוק, וכאמור היא מהווה את אחת הפעילויות האנושיות הבסיסיות 

וד לנשימה, זוהי פעולה רצונית. התינוק משתתף בה באופן אקטיבי, ומפגין אינסטינקטים בדומה לנשימה. אך בניג

הורים רגישים, אשר פיתחו יחסי גומלין הדדיים, מספקים לילדם תחושת מרשימים, מוטיבציה פנימית ושליטה. 

גבולות. כאשר ביטחון ואמון ומאפשרים לו לצאת למסע הרפתקאות וחקירות לגילוי עצמאותו, תוך שמירה על 

הרגישות וההבנה לצורכי עצמאות נעדרים, רוב התינוקות והפעוטות יהיו מוכנים להיאבק למען עצמאותם 

, בולט במיוחד בתהליך םעוט לעצמאות ושליטה והמאבק להשגתהצורך הבסיסי של הפושליטתם במעשיהם. 

ם בידיו, אם בכפית, אך אם למאכיל יש המעבר מיניקה לאכילת מזון מוצק. הפעוט עושה נסיונות להאכיל עצמו, א

צורך לשלוט במצב, והוא אינו מאפשר זאת, שני הצדדים נכנסים למאבקי כוחות על מי יכניס המזון לפה. מבלי 

לכבד את קצב האכילה של הפעוט, הכמות שמסוגל לאכול. התיאבון או חוסר התיאבון שלו באותו רגע נתון. 

 קחת הפיקוד וליזום. כאמור, הורה תומך, מאפשר לילדו ל

הורים רבים מוטרדים מהשאלה האם התינוק יודע מהי הכמות הנדרשת עבורו לשם גדילה והתפתחות. ובשפה 

ועמיתיו ערכו מחקר בו בדקו  Fomonהאם לתינוקות יכולת ללמוד לווסת את צריכת המזון שלהם?  –מקצועית 

בוע, האם תינוקות ישנו את צריכת המזון שלהם בהתאם לריכוז הפורמולה. אמהותיהם של תינוקות בני ש

. האמהות הודרכו להאכיל את ללא ידיעתן קיבלו מנות מדודות של אוכל מוכן בריכוזים שונים,שהשתתפו במחקר, 

את הצריכה ועקבו אחר קצב הגדילה של התינוק. כמות המזון  תינוקן לשובע. מדי יום אספו הבקבוקים ומדדו

היתה גבוהה יותר באופן משמעותי מהכמות שצרכו  שצרכו תינוקות שהואכלו בפורמולה דלילה יותרהיומית 

התינוקות שקיבלו מזון מרוכז. התינוקות שצרכו את הפורמולה המרוכזת, צרכו יותר קלוריות ליום ועלו מהר יותר 

משך המחקר התינוקות כבר ידעו לווסת את כמות המזון לה נזקקו מבלי לעלות במשקל. המחקר במשקל. בה



 מצביע אפוא על יכולת הלמידה של התינוקות לקשר בין מידת ריכוז המזון לתחושת השובע וויסות צריכה בהתאם

(12). 

פעוטים. מטרת המחקר  קלרה דיוויס, רופאת ילדים מארה"ב, מחקר מעניין שערכה עם קבוצתפרסמה  1928ב 

חודשים, שלא התנסו קודם לכן  6-11פעוטים בני  15היתה בדיקת בחירה עצמאית של מזון ע"י פעוטים. אפשרו ל 

מזונות בסיסיים, פשוטים, לא מתועשים. כל המאכלים  34במזונות של מבוגרים, לבחור באופן חופשי ממגוון של 

ת תודרכו לא להציע לילדים המזון, כי אם לשבת עם כפית בידן, הוגשו כל יום בחלוקה למספר ארוחות. המטפלו

ורק כאשר הילד יצביע לעבר מאכל מסוים ויפתח את פיו )יזום האכילה(, להגיש לו בכפית המאכל עליו הצביע. 

הילדים אכלו כמובן גם בעזרת האצבע והמטפלות לא העירו דבר לגבי הבחירה של הילד או לגבי אופן האכילה 

שר הילד עשה סימנים ברורים שסיים לאכול, האוכל הורחק ממנו. החוקרים עקבו אחר צריכת המזון, שלו. כא

שנים. והתוצאות היו מדהימות: כל תינוק הצליח לנהל נכון את  6הגדילה ומצב הבריאות של התינוקות לאורך 

שחלק מהילדים היו במצב ירוד צריכת המזון המתאימה לו. לכולם היה תיאבון בריא. וכולם גדלו היטב. יש לציין 

בתחילת הניסוי, למשל רככת, ובהמשך המעקב מצבם הגופני השתפר. צריכת המאכלים של התינוקות לא היתה 

תמיד מסודרת מבחינת הגיוון והכמות, ולעיתים אף היתה מוזרה )בננה וחלב למשל לארוחת הערב(, אך ניתוח 

יל והראו תוצאות יפות. דייויס טענה, שהיכולת להפיק צריכה כמותי הראה שכולם סה"כ צרכו תזונה מומלצת לג

מאוזנת ממזון מצביעה על מנגנון פנימי, אוטומטי, שמפקח על האיזון הזה, וחלק ממנו )התיאבון(, אישי ושונה 

ם אף בחר התיאבון למאכלים שונים התפתח עם התנסות חוזרת וחשיפה לטעמים שונים. אחד הילדימילד לילד. 

ירץ' על ילדים , אותו ערכה חוקרת בשם לין בהתומך בהנחת יסוד זומחקר נוסף (. 13וזמתו שמן דגים )לשתות בי

ממתקים לאכול כרצונם מתוך מגוון מזונות הכוללים  בחירה חופשית במשך שישה ימים לילדים ניתנהבגיל הגן. 

ין יום ביומו, היתה דומה בכל תוצאות המחקר הראו שהספקת האנרגיה, למרות השונות בכמות שב .ומזון מעובד

 ידעו לבחור תפריט בריא ומאוזן יום. כלומר, הילדים ידעו לספק לעצמם את הדרוש מבחינת האנרגיה. אך לא

הצעת מגוון מזונות איכותיים בצורה נאה אלין סאטר התייחסה במחקריה לחלוקת האחריות באכילה. . (14)

 (. 15) שית של הילדיםההורים. כל השאר, מה וכמה, נתון לבחירה החופובאווירה נעימה היא תפקידם הבלעדי של 

שחוזרות ונשנות בו התנסויות המחזקות לימודית, -מעבדה חווייתית מהווה , אם כן,ירוע ההאכלה בשביל התינוקא

, בהתפתחות נורמלית, ר מרפלקס מציצה למיומנויות אכילהותורמות להתפתחותו הפיסית והרגשית. המעב

 .ת בין אכילה לבין הנאה פזיולוגיתת במוח תבניות המקשרווצרית יציבה ותומכת, במערכ

 

 

 

 

 



 .ו חוויה רבת עוצמה.הרעב הינ"

 מערכת העצבים של התינוק כמו סופה.. הוא סוחף את 

 הרעב, אם כן, יוצר אצל התינוק

 הן את הדרך להגיע לעולם החיצון 

 "והן את הדרך להתמודד עם העולם שבתוכו 

 (1990  )יומנו של תינוק. דניאל שטרן

  



 מטעויות לבעיות.. -האכלה ואכילה: 2פרק 

ראינו שהתינוק, ככל שגדל, הופך להיות עצמאי ומודע לתחושות בפרק הקודם תוארה התפתחות אכילה תקינה. 

מבטא באופן הרעב והשובע ומגיב ומתקשר את העניין או חוסר העניין שלו במזון. בתנאים אידיאליים, התינוק 

ברור סיגנלים של רעב המזוהים ע"י המטפל העיקרי, אשר בתגובה להם מאכיל התינוק. ובאופן דומה, התינוק 

לויסות את יכולת התינוק הן בונה, הן את יחסי האמון ו. תקשורת זו הכרחית וביע שובע והמאכיל מפסיקמסוגל לה

  עצמי והומאוסטזיס.

 יכול להוביל לפגיעה באמון, קשיים בהאכלה וחוסר שגשוג. –י התינוק כאשר ההורה אינו קורא נכון איתות

בנתה מודל ארה"ב, אוניברסיטת וושינגטון במ ורופאת ילדים שאטור, פרופסור לפסיכיאטריה של הילדאירין 

. ההפרעה הראשונה (17,16) הרך תפתחות של הפרעות האכילה בגילההמנסה להסביר את הסיבות ואופן ה

 מסבירה את החשיבות של שלב ההומאוסטזיס: אותה תיארה,

 חודשים 0-2גיל בעיית ויסות: מופיעה בהפרעת האכלה הקשורה ב

להגיע לויסות  לך החודשים הראשונים לחייו עליובמהולסביבה מוצפת גירויים מסביבה שקטה התינוק נולד 

היכולת ואיתותי רעב ושובע,  ר לאכילה על פיבור מתזונה דרך חבל הטאכילה, השינה ולוויסות רגשי. המעבה

, איננה מובנת מאליה, ולעיתים מאתגרת את המטפל העיקרי, אשר עשות זאת בהצלחה במצב של ערנות שלוהל

עלולה להתפתח הפרעת האכלה הקשורה בבעיית ויסות צריך לקרוא את האיתותים בדייקנות ולהגיב בהתאמה. 

המתבטא בבכי של ממש בזמן האכלה.  מתמשך באי שקטהם נמצאים תינוקות המתקשים להרגיע עצמם.  אצל

אחת הדוגמאות שנחרטו בזכרוני . (18) תינוקות אלו לא יציגו מחלה אורגנית, אך כן עלולים להציג כשלון בשגשוג

אי שקט  אושפז בבית החולים לבירור מקיף על רקעלאחר ש חודשים, שהגיע לאבחון 3 תינוק בןליאור, היא של 

בירור אשר הסתיים ללא ממצא אורגני. למרות שליאור נולד במועד, לון משמעותי בשגשוג. בזמן האכלה וכש

במשקל תקין, אימו לא הצליחה להניק אותו. גם נסיון להאכילו מבקבוק לווה באי שקט, בכי וקושי. הוריו של ליאור ו

ונות ות ביממה בנסימשקל, היו עסוקים המון שעחוסר העליה בהיו מותשים ומתוסכלים, ובשל החשש מפני 

ההאכלה של נסיונות בזרועות אימו.  לורסילעוסירב  מאוד לא נינוח ליאור ה נראה היההאכלה. בתצפית האכל

. הוא לקח שלוק, הפסיק, ניתק את פיו מהפטמה, בעט, בכה. מכיוון יםגם כן, מאוד לא נינוח וליאור מהבקבוק הי

מענה הן לילד והן לאימו. ואכן, שאין מחקרים בתחום הפרעת האכלה זו, ההתייחסות הנה אישית ומנסה לתת 

להאכילו באותם רגעים ביום בהם הוא יותר נינוח ולהפסיק האכלה כאשר ליאור מאוד  ודרכהאימו של ליאור ה

 וותהאור מעומעם. תקופה ארוכה ל בחדר שקט, עם ההאכל ומלצהסייע לליאור בוויסות העצמי הל מנת לעסוער. 

את  צלחצרכיו. ליאור ליאור ומשפחתו ומדהים היה לראות את השינוי שחל בו בזכות המענה המתאים שניתן ל

מגוון, עצמאית ועלה היטב  שלב המעבר מבקבוק לכפית בקלות, הפך אט אט רגוע יותר ונינוח ובגיל שנתיים אכל

 במשקל.

 



 חודשים 2-6 ית בהדדיות: מופיעה בגילהפרעת האכלה הקשורה בבעי

משהגיע התינוק לרמת ויסות מתאימה הוא יכול לנוע ולהתפנות ליצירת קשר הדדי עם המטפל. קשר המאופיין 

לות. וכיון שרוב האינטראקציות עם ם, ובמגע פיזי הדדי של חיבוק והתכרביקשר עין, בביטויים קוליים הדדייצירת ב

המטפל בתקופת חיים זו הן סביב האוכל, יש לכך השלכות על הקשר הרגשי עם המטפל. כשהקשר לקוי זה 

האכלה נעשית כאקט טכני בלבד, ללא אינטראקציה רגשית של המאכיל  .משפיע על ההאכלה והגדילה של התינוק

המחזיקות הבקבוק עבור תינוקן בעוד ראשיהן ו/או תשומת ליבן מופנים עם התינוק. פעמים ניתן לראות אמהות 

והיא  בספרות המקצועית, הרבה נכתב על הפרעה זו .(לעניינים אחרים )שיחת טלפון, צפיה בטלוויזיה וכדומה

ילדים עם סוג זה  .(19,20) הזנחהלחסך אימהי ול שלא קשור בבעיה אורגנית, ומתקשרת מזוהה עם העדר שגשוג

ופחות קשרים הדדיים חיוביים עם המטפל העיקרי. המטפל העיקרי ל הפרעה מבטאים התקשרות לא בטוחה, ש

בין תוכניות התערבות ביתיות, לבין טיפול  הטיפול נע אישיות, בעיות אלכוהול, סמים וכדומה.הפרעת יכול לסבול מ

ההחלטה ותו של המטפל העיקרי. , התלויה במידת מעורבבאשפוז במקרים החריפים. בשתי הגישות יש הצלחה

. במקרים בהם אין מסוגלות הורית לה לבין הוכחה להזנחה קשהבאיזה טיפול לנקוט קשורה לאבחנה בין הזנחה ק

עם  היה של יהונתן, אשר הגיע הזכורים לימקרים הקשים אחד הצריך לבחון אפשרות להעברת התינוק לאומנה. 

כבר בגיל כה צעיר את העצב בעיניו, את החשש ליצור קשר עין עם דמויות חודשים. ניתן היה לאבחן  8הוריו בגיל 

ההתרשמות וך אנמנזה כללית ותזונתית , את הסירוב לאכול ואת הכשלון החמור בשגשוג. מתבסביבתו מבוגרות

. מדהים היה לראות לאומנה הוצא יהונתן שאינם מספקים אוכל לילדם. מהורים שאינם מתפקדים, קשי יום, היתה

עם אור תינוק אחר, ניתן היה לראות ם ספורים מחוץ לבית הוריו. את השינוי המהיר שהתרחש בו לאחר חודשי

עם מבוגרים  יוצר קשר עיןו מחייךששבינתיים עלה היטב במשקל והשלים את הפער הגדול שפתח, בעיניו, 

 .בסביבתו

Infantile Anorexia –  שנים 3ועד  חודשים 6אנורקסיה של הגיל הרך: מופיעה בגיל 

ה לרוב בתקופת המעבר והיא מתחיל שנים 3חודשים עד  6הפרעת האכלה זו אופיינית לתינוקות בגילאי 

התפתחותי  נמצא בשלב מבקבוק לאכילה בכפית של מזונות משלימים. תקופה בה התינוק האכלהמהנקה/

 מאפשרת לתינוק והרגשית הקוגניטיבית, מוטורית. ההתפתחות ה(21) כספרציה אינדיבדואציהשהוגדר ע"י מהלר 

ועצמאות עולים מידי יום תפקד בעצמאות פיזית ורגשית גוברת. נושאים של תלות במבוגרים, ול היפרד מהתלותל

 ועלולים להיכנס ל"מלחמת שליטה". האם והילד נושאים ונותנים לגבי גבולות העצמאות הזוההאכלה.  בסיטואצית

התנסות, למידה וחקירת המזון, שהוא חדש עבור התינוק. אם לא ינתן ורש זמן, עבר לאכילת מוצקים דלמשל, המ

לתינוק הזמן להתוודע למרקם, לטעם ולריח החדשים, ואם ינסו להאיץ בו, הוא עשוי להיות מתוסכל. דוגמה 

ד י למנוע מהילהורה שאינו מודע לצורך של הפעוט ללמוד להאכיל את עצמו וליהנות מעצמאותו, עשונוספת, 

להרגיז את ההורה. הוא נעשה  הלכלוך המלווה נסיונות אלו עלול נסיונות להאכיל את עצמו.אכילה בעזרת ידיו ו

במקום לעודד אכילה עצמאית. במקרים הקשים יותר, ההורה עלול את התינוק חסר סבלנות וימהר להאכיל 

ליות לגבי אופן האכילה של התינוק, לילאכול. הוא ישמיע התבטאויות ש התינוק להשתמש בכוח פיזי ולהכריח את

אוכל  תינוקהו אינו אוהב אותו. הוא ימנע מבמזון שהוא חושב שדרוש לגדילה שלו, גם אם ילד יתעקש להאכילו



כעונש או יעניק לו אוכל כפרס. וילחץ עליו לטעום מאכלים חדשים. בכל המקרים האלו הילד יחוש תסכול ויחבר את 

יערער את הקשר האוהב והבטוח עם הסובבים אותו. ם תהליך ההאכלה. בנוסף, החוויות הלא נעימות הללו ע

פגוע באיתותי הרעב והשובע הטבעיים להגדיל הכמות אותה אוכל עלולים ל עליו על מנת לאכול אוהלחץ המופעל 

ל גדילה ובשגשוג. בהתאם למזגו שולשבש את היכולת לווסת את כמות המזון, לעיתים עד כדי פגיעה ממשית ב

להיכנע , להתעקש על זכותו לממש את עצמאותו –, הוא גם עשוי להגיב ללחץ המופעל עליו נגד המאכיל התינוק

ט זה די סירוב מוחלט לאכול. שאטור הגדירה סירוב מוחלובמקרים הקשים על ילשליטה והכוח החזק של המאכיל, 

לא נכונה אשר ילה המתפתחת על רקע גמילה למעשה ניתן לומר שזוהי הפרעת אכ .כאנורקסיה של הגיל הרך

בה המטפל העיקרי מנסה לקדם התינוק באכילה תוך התעלמות מהצורך שלו להסתגל  פוגעת בביסוס העצמאות,

כלים אחרים ו/או לסיים את או שאינו מכבד את בחירתו של התינוק במגוון ו/או בכמות המזון ומנסה לשדלו למא

ההורים ת בחווית האכלה שלילית הגורמת לסירוב לאכול ופוגעת בגדילה. מלחמת שליטה זו מסתיימ הצלחת.

, בוכים למראה הכפית או כיסא מתארים ילדים שאין להם תחושת רעב, הם מסרבים לאכול, סוגרים את הפה

, בשעת משחק, או בשינה, במילים אחרות את הילדים ע"י הסחה ההורים המתוסכלים מנסים להאכיל. האוכל

אין סדר יום ו/או גבולות באכילה. הארוחות יכולות להיות ממושכות ולהגיע  .ת כולו בשליטת ההוריםהאוכל מווס

מעכירה את מהלך הארוחה והופכת  אווירה מעין זולחץ. ו , נוקשותמתחאף לשעה, ולהיות מלוות באווירה של 

אותה לחוויה לא נעימה. וכאשר ההתנסויות והתחושות השליליות הקשורות עם ההאכלה חוזרות באופן תכוף, 

 דעתו תוסח להתעסקויות אחרות. ו לה עבור הילד. הוא יאכל לאט יותרנפגעת ההנאה שבאכי

מניים וחולפים, בתנאי שיקבלו ההדרכה והייעוץ טעויות בשלבים הראשונים של ההאכלה יכולות להביא לקשיים ז

המקצועי המתאים. אם אין מתקנים אותן, הן עלולות להוביל לקשיים הולכים ומחריפים. דיווחים שונים בספרות 

מן הילדים הבריאים. ולרוב הם זמניים וחולפים. אך כאמור, הם יחלפו  25%מעריכים שקשיי האכלה קיימים אצל 

מתבטאות גם בהמשך דרכו של מתאימה. כאשר בעיות האכילה ממשיכות להתקיים, הן אם תהיה התייחסות 

והטיפול מתמקד בנסיון להציב מראה מול ההורים ולשקף גישה אמפטית להורה הכרחית במקרים הנ"ל  .הפעוט

למתן המאבקים ולהימנע מהיסחפות למעגל מסחרר של יחסי האכלה ואכילה שליליים. להם את תמונת המצב. 

צריך לעזור להורה להבין איך ניסיון העבר ובניסיון העבר של ההורה. מאבק של ההורה עם הילד נמצא קשור ה

מאכילה של חשש ישנם הורים שיבטאו את בעית האכילה שלהם עצמם, את השלו משפיע על דפוסי ההורות שלו. 

הבלתי פוסק של עצמם באוכל , את העיסוק בקריאת איתותי הרעב של עצמםאת הקושי שלהם , מזון "לא בריא"

, מלמדים את ההורה טכניקות התנהגותיות שמאפשרות לילד יותר חופש במקביל לעבודה עם ההורהובאכילה. 

ה, בשעת הארוחה, יחד עם שימת גבולות לגבי התנהגות בלתי הולמת בשעת הארוחה. ההורה שם גבולות לגבי מ

לומד הילד לווסת את האוכל על פי תחושת הרעב/שובע כמה הוא אוכל. כך  איפה ומתי אוכלים והילד בוחר

חייב את ההורים למערך ארוחות מסודר, קיצור משכי הארוחה וכיבוד התיאבון או חוסר שלו. זה מ תהפנימי

חודשים. האמהות  6-36 בגילאיילד -נבדקו קשרי אםמעבודותיה של שאטור ועמיתיה,  באחת התיאבון של ילדם. 

 עצמן לאכילה, ותפיסתן את טמפרמנט תינוקן. נים בהם נבדקה הגישה שלהןאשר השתתפו במחקר מילאו שאלו

בהן נמצא ממצאי המחקר תמכו בעבודות קודמות . האינטראקציה שבין האם ותינוקה בוידאו צולמה בזמן האכלה

ים לאנורקסיה של מנבא כגורמים חרדהיתר, נטיה לדיכאון ושל האם כגון רגשנות  תולוגיות שונותפסיכופקשר בין 



האמהות הביעו רגשות שליליים כלפי תינוקן בזמן ההאכלה, היו להן יותר מאבקים עם התינוק  גיל הינקות.

בהאכלה. ובהתאמה, התינוק אכל פחות ומשקלו היה נמוך מזה של ילדי הביקורת. בקבוצת האמהות שיחסי 

 .( 22) וק בזמן האכלה היו נעימים והרמוניים, הילדים אכלו היטב ועלו במשקלהגומלין שלהן עם התינ

 :סלידה חושית מאוכל

וכל עם ריח מאופיינת בסירוב לאכול סוגים מסוימים של מאכלים או מרקמים מסוימים או א הפרעת אכילה זו

בחרה לכנות את התופעה כסלידה חושית  שאטורחוקרים רבים כינו את התופעה כ"בררנות באוכל". מיוחד. 

מאוכל, כיון שהילדים חווים אוכל מסוים כמעורר סלידה בגלל הטעם, המרקם או הריח ובדרך כלל יש להם גם 

חול או על דשא. הם אינם אוהבים סוגי בד למשל, הם נלחצים מללכת יחפים על  .רגישויות חושיות אחרות

לא מוכנים לטעום  אלההורים מדווחים שילדים שים גם לרעשים חזקים. המסוימים, את הפתקים שבבגדים והם רגי

לעיתים אף מאכילה חברתית. את המזון המוכר והבטוח שהם אוהבים, הם יאכלו ברצון  , והם נמנעיםאוכל חדש

ובכמות טובה שתאפשר גדילה. אך כאשר מדובר באכילה סלקטיבית קיצונית, למשל ילד שיאכל רק מעדן חלב 

על מנת להרגיל את הילדים לאוכל חדש  .ובויטמינים ברזלב כמו חסר ים תזונתייםרחס ים להיווצריכולות, בטעם ת

נוטים הורים לשחד אותם במתנות, או לשלול מהם אוכל אהוב עד שיאכלו את האוכל הבריא. להתנהגות הורית 

לעומת ך עלול לפגוע בגדילה. כאן התהלי. (23,24) זאת יש השפעה שלילית על הילדים הנוטים להימנע מאוכל

, באופן ם יראו את הוריהם אוכלים את האוכלאהם יעיזו יותר , בטווח הארוך זאת מודלינג עוזר לילדים לנסות

 ספונטני וללא התיווך המילולי.

  

 הפרעה בהאכלה שקשורה בבעיה רפואית

רגשי -רקע פסיכולוגיעיקר ההתייחסות עד כה היתה לבעיות ולהפרעות האכילה העלולות להתפתח על 

והתנהגותי, המוגדרות בשפה המקצועית כסיבות לא אורגניות. ואולם, בעיות באכילה יכולות לנבוע גם מסיבות 

אורגניות. למשל, פגים הסובלים מריפלוקס או המוזנים בהזנה מלאכותית אשר גורמת להתנסות טראומטית עם 

למלוא האנרגיה לנשימה ולחיים. אכילה דורשת מהם מאמץ  אכילה. תינוקות הנולדים עם מומים לבביים וזקוקים

לעיתים הקושי בהאכלה מהווה  .יגלה קושיהוא תחיל לאכול, אך במשך ההאכלה ובזבוז אנרגטי רב. התינוק י

הטיפול בסוג זה של בעיות הוא  סמפטום למצב רפואי כגון סנדרום גנטי והוא מהווה חלק ממכלול ההפרעה.

וטיפול הוא דורש תצפית ישירה על אירוע האכלה ים כאחד. שהוא כולל מרכיבים פיזיים ורגשי ןוהמאתגר ביותר כיו

 פרטני בהתאם לנסיבות. 

 

לכל התנהגות יש צורך טבעי לאכול כדי לשרוד ולגדול. התיאבון וההנאה מניעים את הילד לאכול.  , אם כן,לכל ילד

זהו דגל אדום. איכות יחסי הגומלין, ההקשבה יש משמעות, וכאשר ילד מתנגד לאכול כתופעה מתמשכת, 

וההיענות לצרכי הילד לעומת חוסר ההקשבה וההתעלמות מצרכיו הם העשויים לתרום להצלחת התהליך, או 

 לחילופין לשבשו. 



 העברה בין דורית של התנהגויות האכלה ואכילה –האכלה ואכילה בראי תרבותי משפחתי : 3פרק 

שנחוו בתקופת הילדות המוקדמת, נחרטות עמוק בזיכרוננו, או בתת מודע שלנו, והן התנסויותינו עם ההורים, 

גידול הגויות שלנו והבחירות שלנו בחוזרות ועולות בחיים הבוגרים, ומשפיעות על יחסינו עם ילדינו ועל ההתנ

  דותו.. הרי הטיפול ההורי מודרך ע"י ייצוג פנימי שהתגבש בעקבות הטיפול שחווה ההורה בילילדינו

ההעברה מדוד לדור יכולה להיות של התנהגויות חיוביות ובונות או של התנהגויות שליליות ומזיקות. התנסות זו 

עלולה להתבטא בעתיד אצל הילד, שהופך להורה בעצמו במספר דרכים: או שהמורשת תישא כנפיה ותעבור גם 

 מה שלא אהבתי שעשו לי".  דרך חוויה מתקנת "לא אעשה לילדיאל הדור הבא, או 

אכילה המתקיימים בינהם, עלולים -ילד, ויחסי ההאכלה-לאורך כתיבת העבודה ניתנו דוגמאות כיצד הצמד הורה

יינות אחת הדוגמאות המענלגרום להתפתחותן של בעיות אכילה של הגיל הרך, חלקן מורכבות ובעלות השלכות. 

שנה אחר התנהגות האכלת  30שעקב במשך אנגל, וקר בשל תוארה על ידי ח של העברה של התנהגות אכילה

תינוקת של אם שהואכלה באופן מלאכותי בהיותה תינוקת בשל מצב רפואי ממנו סבלה )אטרזיה של הוושט(. 

לאכול באופן רגיל  האם ניזונה עד גיל שנתיים דרך זונדה נאזוגסטרית ובהגיעה לגיל זה נותחה, דבר שאפשר לה

דיווחו על ההתאמה המדהימה בין האופן בו האם הוחזקה כתינוקת במשך ההאכלה מהזונדה  יםרדרך הפה. החוק

בשכיבה על ברכי המאכיל, או על  –יא עצמה החזיקה את התינוקת שלה בזמן האכלתה מבקבוק לבין איך שה

ערסל אף שהאם ראתה איך בעלה לדוגמה מאכיל ומ המגע האמהי, והזרמה של הפורמולה.מיטה, ללא הערסול ו

וזאת בניגוד מוחלט לדה. בזמן ההאכלה, היא נשארה נאמנה לדפוס ההתנהגות של ההאכלה שהיא חוותה כי

בו היתה יותר מעורבת. בהמשך המעקב במסגרת המחקר, עקבו  –לאופן הטיפול בתינוקה בזמן אמבטיה לדוגמה 

הבובה מעורסלת  ההחזיקא יאותן, ה העם בובות והאכיל הא שיחקיוראו שכשה תאחר התנהגות התינוק

. בניגוד מוחלט לסגנון ההאכלה של האם. ואולי תודות להתנסות אחרת עם מאכיל נוסף )האב(. בעוד הבזרועותי

, לאם בינקותה היתה התנסות לא מחוברת. מבחינה פיסית, לא היה קשר בין הפה לקיבה, ומבחינה פסיכולוגית

תיעוד ארוך טווח זה מדהים והוא התנסות החיובית והבונה. ב הבחר ת, התינוקהיא היתה מנותקת מזרועות אמה

מראה ההעברה הבין דורית של התנסויות וחוויות האכלה בינקות והחשיבות שלהם לאורך כל החיים, בדגש 

 מחקרים בשנים האחרונות מדגישים את חשיבותו של המטפל הנוסף. . (25) התנהגות אמהית

 ילדים אשר הפכו תלויים בהזנה זו. בקרב גמילה מהזנה מלאכותיתשל ממקרים גם דוגמאות נוספות ניתן לתת 

ופכת האכילה הברגע שר לפתע בין הילד והמאכיל העיקרי את הקשר שנוצמדהים לראות בכל פעם מחדש 

 של הילדים כתוצאה מקשר זה. תאת הפריחה הקוגנטיבית והקפיצה ההתפתחותימוחשית ולא מלאכותית ו

ות. לאופן בו הילד חברתי –נלמדות ומתפתחות יכולות רגשיות  זי בחיינו, שבו נחוות,האכילה, היא אירוע מרכ

הדוגמאות  תחושות שלו בזמן ההאכלה, יש השלכות  בעיצוב אישיותו והתפתחותו. אחתמקבל המזון, ול

רוב  שנים עם סנדרום גנטי נדיר שהוזן באופן מלאכותי 8. ילד בן איתמרהיתה בתהליך הגמילה של  המשמעותיות

ם היו שניה איתמר. הוריו של , חוסר עניין במזוןהליכה אטקסית, חוסר חיוניות חייו ונראה היה במצב כללי ירוד:

ייסו למאמץ ושהו לצידו כל יום מבוקר ים נוספים בבית. במהלך הגמילה הוריו התגאח 2היו  ולאיתמר אקדמאיים

רות שנוצרו אט אט נפתח ופורח, מהשהות של הוריו לצידו, מנסיונות ההתקש איתמרעד ערב. ניתן היה לראות את 



. עד לאותו רגע נתון האינטראקציות באכילה היו סביב חיבורו להזנה תוך נסיונות שיקום האכילה מהפה

נדמה היה שמבין יותר המתרחש סביבו,  –גנטיבית ו: קבכל התחומים אההתבט איתמרלאכותית. פריחתו של מ

הוא חזר לאכול מזון מגוון  –תזונתית חזק והליכתו השתפרה.  נוכחנו לדעת שאיתמר –יוצר יותר קשר עין. פיזית 

ם חזרו לשגרת יומם העמוסה. ג איתמרמהפה, באופן עצמאי ולהנות מהאוכל. כחודש לאחר התוכנית הוריו של 

 חזר לדרכו והדרדר חזרה קוגנטיבית, פסיולוגית ורגשית.. איתמר

מקרים אחרים, בהם הילדים אינם מצליחים לספק לעצמם את האנרגיה לה הם זקוקים לשם גדילה והתפתחות ב

תגובת מדהים לראות  .להמליץ על הזנה מלאכותית ץנאלהצוות הרפואי  תקינים בעקבות מצב רפואי קשה,

, החמימות, המגע שבהאכלה... ועל המעבר להזנה האינטימי ם לחשוב על ניתוק הקשרההורים המתקשי

 המלאכותית... לעומת הורים שכל כך נאבקים בהאכלה עד כדי שהצינור המלאכותי מהווה הקלה עצומה עבורם...

 במבוא. פציפי של הפרעות האכילה הקלאסיות, כפי שראינוהעברה בין דורית פועלת באופן ברור גם בתחום הס

לא פעם אפשר לשמוע וידוי מאם לילד שאכילתו בעייתית: "אמא שלי אומרת, שגם אני עשיתי בעיות עם אוכל". 

אמהות שסובלות מהפרעות אכילה, התנהגותן שונה מהתנהגותן של אמהות ללא בעיות ובהתאם לכך גם חוויות 

ובלות מהפרעות אכילה בעלי סיכוי גדול מחקרים שנעשו עד כה מראים שילדים לאמהות הסהאכילה של ילדיהן. 

למעשה, ההשפעה של אם הסובלת  .לסבול מאותה בעיה. מעבר למרכיב הגנטי קיים גם המרכיב ההתנהגותי

מחקרים שונים מצאו . מהפרעות אכילה על ילדיה עלולה להתחיל כבר בשלבי ההאכלה הראשוניים בגיל הינקות

לאכול מול ילדיהן, כנראה משום שהן חשות אי נוחות סביב הארוחות. שאמהות שסבלו מהפרעות אכילה נוטות לא 

באופן כזה אין לילד ממי ללמוד על אכילה נבונה ואופן בחירת המזון. בנוסף, במשפחות עם אמהות הסובלות 

מהפרעות אכילה נמצאו יותר קונפליקטים בזמן הארוחה, יותר צורך בהתערבות באכילה של ילדיהן באופן כזה 

ישראלי של ד"ר שירי שדה שרביט מחקר ב  .לא נענות לאותות ורצונות תינוקן ונוטות להעיר הערות שליליותשהן ש

נבדק התפקוד האמהי של נשים הסובלות מהפרעות אכילה והשפעתו על התפתחות ילדיהן בין הגילאים  2008מ 

סימפטומים רבים  התבטאו להשל האמהות הסובלות מהפרעות אכיבאוכלוסיה שנה וחצי ועד שלוש וחצי שנים. 

לגבי משקל ומראה  חרדה, לאחר לידתו רגשיים להשקיע בילדמחסור במשאבים , במהלך ההיריון הפרעהשל ה

. אמהות אלה הפגינו תפקוד אימהי לקוי, דיווחו על לחץ העברה בין דורית של פוביה מאוכל ודימוי גוף מעוותו הילד

לארגן את הסביבה הביתית באופן פחות מותאם לצרכים  ונטהן לפי הילד. הורי גבוה יותר ורגשות שליליים יותר כ

ההתפתחותיים של הילד. האמהות סיפרו כי הן משקיעות הרבה מהאנרגיה ומהעיסוק שלהן במחשבות ובטקסים 

של הפרעות אכילה, כך שלא תמיד נשארת להן מספיק אנרגיה לטיפול בילדים והקשר הרגשי עם הילד היה כרוך 

ת מעורבים. לעתים הן היו מאוד מוצפות ברגשות אשמה ובתחושה של כישלון בתחום האימהי. אמהות אלה ברגשו

לגבי הילדים, נמצא כי ילדים אלה הפגינו . םילד, הן התקשו יותר להאכיל ולהכיל אותביטאו חרדה מהשמנת ה

תנהגות הבין אישית שלהם מוטורית נמוכה יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת וכי הה-התפתחות מנטלית ופסיכו

ילדים אלה נמצאו כסובלים מיותר בעיות רגשיות וחברתית והתנהגות פחות מסתגלת  הייתה פחות מפותחת.

  ות משמעותיות. לממצאי המחקר השלכות קליניבאינטראקציה של הילד עם האמא. 

  



 סיכום

גדילה והתפתחות. אך יש לו משמעויות מעמיקות  , יצר השרדותי לשםמלידתינו ר טבעי שטמון בנואכילה היא יצ

כל כפית כבעלת משמעות פיסית )קלוריות( ומשמעות אלין סאטר תיארה יותר הקשורות להתפתחות הרגשית. 

 גוף ונפש יחד. רגשית )החוויה(. 

גומלין בין הכפי שניסיתי להעביר בעבודה זו, סיטואציית ההאכלה היא אירוע מרכזי באמצעותו נבנים ונלמדים יחסי 

דפוסי התקשרות, אלמנטים של שליטה, פתולוגיות שונות סביבתו, ולזו נודעת חשיבות מכרעת. התינוק ולבין 

הקשורות בדיכאון והפרעות אכילה מהווים חלק חשוב בתרומתם והשפעתם על ההעברה הבין דורית, בדגש על 

לד מדליק נורה אדומה לכך שמשהו אינו הסמפטום של היהתפתחותן של בעיות האכלה ואכילה של הגיל הרך. 

זוהי למעשה סיבת הפניה המרכזית לטיפול, אותן  עובד כשורה בינו ובין המטפל העיקרי או במערכת המשפחתית.

 תחושות המערערות את הביטחון ההורי. 

בעשורים האחרונים אנו עדים לתפוצה גוברת והולכת של הפרעות שונות הקשורות בתזונה, שמקורן בדימוי הגוף, 

אמונות תזונתיות והתנהגויות אכילה. אולם שינוי התנהגותי שנרכש במשך שנות חיים רבות הוא תהליך ממושך 

, להבחין בין רעב ושובע, ולהחליט בעצמו וקשה. ויפה שעה אחת קודם! לחיזוק יכולותיו של התינוק, החל מלידתו

כמה מסוגל לאכול לפי התבנית הגנטית שלו. לחיזוק יכולת הויסות של התינוק, עצמאותו ברכישת מיומנויות 

אכילה. חיזוק ההורה להצעת מגוון מאכלים מזינים, תוך יצירת אווירה נעימה ובניית חוויות חיוביות המזינות את 

אימון ההורים בהקשבה לצרכי התינוק בכלל וסביב תהליך ההאכלה והאכילה בפרט.  התינוק מעבר לקלוריות.

אבני מהווים את  –ההקשבה, ההבנה, ההיענות לצרכי הילד תוך מתן כבוד, מרחב ואמון ביכולותיו ועידוד עצמאותו 

שרשרת הבין תשבור ה , הפעוט, הילד,הגברת המודעות ההורית לצרכי התינוק היסוד של יחסי האכלה הולמים.

 דורית ותסייע לצמיחת ילד בריא בגופו ובנפשו.
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