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שפת האכילה בין הורים לילדים 

מבוא

בשיח הציבורי יש לאכילה ולשיח אודותיה מקום מרכזי. כך הדבר גם בשיח ההורי ביחס לחינוך 

ולדאגה לילדיהם. הורים המרבים לטעון שבריאות ילדיהם חשובה להם, מתייחסים לכך בהקשר 

של אכילת מזון בריא, מגוון, לא מעובד, הכולל את אבות המזון ללא שומן, מלח וסוכרים. שיח על 

בריאות מתייחס גם לחשיבותה של פעילות גופנית. בשיח זה עולות השאלות האם המיקוד הוא רק 

בהיבט הפיזיולוגי, מה מקומם של תהליכים רגשיים-נפשיים בשיח זה וכיצד הם באים לביטוי 

בשפת האכילה שבין הורים לילדים.

תקצר היריעה הנוכחית מדיון על שפה באופן כללי הגדרותיה וחשיבותה. אציין בקצרה כי שפה 

היא מערכת של סימנים הבאים לידי ביטוי באופנים שונים ובתחומים שונים, המאפשרת ליחיד 

ללמוד, לחוות להתפתח ולהשתנות תוך יחסים מורכבים עם ה"אחר". המניעים המנטליים 

העיקריים החשובים להבנת בני אדם ולהבנת התנהגותם החברתית הם מחשבות , כוונות, רצונות 

ורגשות. תאוריית ה-מיינד (Mind)1 היא תיאוריה העוסקת ביכולת להבין את המניעים המנטליים 

העומדים בבסיס ההתנהגות האנושית ואת יחסי הגומלין המתרחשים בין בני אדם באמצעות שפה 

ושיח לבין אוריינות. היכולת להבחין ולקשר בין הרובד הגלוי בהתנהגותם של בני אדם לרובד 

הסמוי- השכלי והנפשי וכן היכולת להבין שלבני אדם יכולות להיות נקודות ראות שונות ואף 

מנוגדות לאותה מציאות, הם היבטים מרכזיים בתיאוריית המיינד (תודעה), המנסה להבין את 

השפה במגוון של יחסי גומלין חברתיים.

העבודה הנוכחית מתמקדת באופייה המיוחד של שפה בתחום האכילה , כפי שהיא מתקיימת 

ביחסי הגומלין שבין הורים לילדים. היא מתמקדת בהשלכות מסוימות של שפה זו על ילדים, 

מתוך הבנת מקומם המרכזי של ההורים על ילדיהם בכל תחומי החיים בכלל ובתחום האכילה 

בפרט. השלכות שליליות עלולות להוביל להשמנה או במקרים קשים יותר להפרעות אכילה. 

מודעות לנושא קוראת לבחון גישות מתאימות שיובילו לאימוצה של שפת אכילה חיובית.  

לפיכך, אפתח  בקשרי הגומלין המיוחדים שבין הורים לילדים ובדפוסי ההתקשרות הראשונית, 

בהשלכות שיש לדפוסי ההתקשרות בין הורים לילדים ומכאן למיקוד בתחום האכילה כאחד 

מתחומי ההשפעה. אבחן את ההשפעה בגיבוש דפוסי אכילה ואת תופעת ההשמנה בקרב ילדים 

כביטוי לשפה בעיתית בגיבוש דפוסי אכילה. אסיים בהתייחסות לכיווני פעולה המבקשים 

להתמודד עם גיבוש שפה בעייתית ואתייחס למודל האמון ולתאוריית האכילה הקשובה.



הורים ומקומם המרכזי בתהליכי ההתפתחות של ילדיהם

על פי החשיבה האבולוציונית, מכיוון שתינוקות לא יכולים לשרוד בלי ההגנה והטיפול של אחרים, 

בני האדם פיתחו מערכת התנהגותית כדי ליצור קשרים חזקים עם מטפליהם2. מתוך חשיבה זו, 

נולדה תאוריית ההתקשרות שפיתח ג'ון בולבי (Bowlby). לפי התאוריה, מקור הקשיים הרגשיים 

של הילד טמון באיכות הקשר הממשי הנוצר בין הילד להורה ובהשפעת תנאי הסביבה. תאוריית 

ההתקשרות יצרה מהפכה בהסתכלות על עולמו הפנימי של הילד והכניסה את הטיפול האמיתי 

שמקבל הילד לתוך מרחב זה.

ההתקשרות, למרות שהיא יכולת שקיימת מלידה, היא מתפתחת באופן הדרגתי ומושפעת 

מהתנהגות ההורה. להורה יש חלק משלים ביצירת ההתקשרות והוא מתן טיפול יציב ורגיש 

לתינוק. תינוק מבסס לעצמו תחושה שהוא אהוב ושמקבלים אותו כפי שהוא. מתוך אלפי 

האינטראקציות עם ההורה, הוא לומד מתוך הניסיון את התחושה הטובה של ביטחון, שיש לו על 

מי לסמוך בעת מצוקה, תחושה שמאפשרת לו להתנסות, לטעות. תוך כדי כך הוא מבסס ביטחון 

עצמי גבוה ותחושת ערך עצמי גבוהה שמלווה אותו בהתמודדויותיו במהלך החיים.

ברם, יחסים בין הורים וילדיהם יכולים להיות מורכבים ומבלבלים ואף מלווים לא פעם בחששות 

ואתגרים. ניתן להסביר התפתחות של ילדים לפי ההסבר של תיאוריית הלמידה, לפיה חיזוקים 

ודוגמא אישית שמספקים ההורים לחיזוק ההתנהגות של הילד מעודדים התנהגות טובה.  

מחקרים רבים עסקו בשאלה איך ההתפתחות החברתית, הרגשית והקוגניטיבית של הילד 

מושפעת מאיכות הקשר עם ההורים. לעיתים מדובר בקשר עם הורה זה או אחר ולעיתים אף 

ממערכת היחסים בין ההורים. שכן  גם הקשר הזוגי של ההורים יכול להשפיע על התפתחות הילד.  

ייתכן כי היחסים האישיים בין בני הזוג אינם משפיעים בצורה ישירה, אלא באופן עקיף על ידי 

השפעה על רווחתם הפסיכולוגית הכללית של ההורים וכתוצאה מכך הכישורים שהם מפגינים 

כלפי ילדיהם2.

חלק מהתשובות שניתנו עוסקות בהיענות הרגישה להתנהגויות ההתקשרות של התינוק 

ולהתנהגויות שלו שמעבירות את צרכיו. תשובות אחרות התייחסו לטכניקות של משמעת וסמכות. 

ישנו קשר בין הורות סמכותית ותוצאות חיוביות וניתן להסביר זאת באמצעות כמה סיבות:

שליטה שמועברת בצורה הוגנת והגיונית ולא בצורה שרירותית או מתוך דחף, יש לה סיכוי  
טוב יותר להיות מופנמת ולקבל את שיתוף הפעולה של הילד.

הורים מטפחים וקשובים, שמעבירים תחושת ביטחון מאופן ההתנהלות שהם דורשים  
מילדיהם, נותנים לילד מודל של דאגה וטיפול באחרים כמו גם של ביטחון והתנהגות 

אסרטיבית.

הורים שנשענים על טכניקות סמכותיות ומתאימים את ציפיותיהם ליכולת הילד לקחת  
אחריות על התנהגותו, הורים אלה מעבירים לילד מסר שהם רואים בו יצור בעל יכולות 

ומסוגלות, שיכול לבצע דברים בהצלחה עבור עצמו. כתוצאה מכך, מקבלים גם תפקוד בוגר 

עם הערכה עצמית גבוהה2.



מקומם המרכזי של ההורים  לאורך תקופת הילדות על אתגריה והשלכותיה מלמדת כי הורות 

המותאמת ברגישותה ליכולותיהם של הילדים ולמשימות ההתפתחותיות העומדות בפניהם, 

מקדמת התפתחות אישית גבוהה יותר, ביטחון רגשי, עצמאות התנהגותית, יכולת חברתית 

והישגים אינטלקטואליים3. 

ניתן להבין כי להורים השפעה עצומה על התפתחות תקינה ורווחתם של ילדיהם בפן הרגשי, 

החברתי וההתנהגותי. הורים המחזיקים באג'נדות מסוימות המועברות באופן ישיר או עקיף 

לילדיהם יכולות לפגוע באורח חייהם של הילדים ולגרום לנזק גדול. בנוסף, לעיתים ההורים 

מסיקים כי הם יודעים מה הכי טוב לילדיהם. כגון מה הכי בריא, מומלץ וטוב בשבילו ולאו דווקא 

מקשיבים לרצונות הילד ולתחושותיו. 

מכאן כי ההשפעה ההורית היא רב מימדית ורב ערוצית ואחד הערוצים הוא שפת האכילה 

המדוברת בבית והשפעתה על בריאות הילד, הדימוי העצמי וההשפעות הרגשיות שיש לשפת 

האכילה. 

הורים והרגלי אכילה

להורים ולמשפחה כולה יש השפעה מכרעת על הרגלי החיים של הילד ועל בריאותו4. גם הדרכת 

הורים יכולה לשמש כאמצעי לשינוי הרגלי החיים, אף ללא מעורבות ישירה של הילד עצמו 

בתהליך. חשוב כי ההורים יבינו את תפקידם כמודל לחיקוי לילדים, גם בהרגלי אורח החיים ולא 

ישתמשו במזון כפרס או כעונש.

בעקבות ההשפעה הרבה שיש למשפחה בכלל ולהורים בפרט על הרגלי האכילה של ילדיהם5. הבנה 

של המנגנונים האפשריים שבאמצעותם אותה השפעה נגרמת, יכולים לספק מספר תובנות לגבי 

כיצד הרגלי האכילה של הילד נרכשים ועשויים לתרום לקידום שפת אכילה בריאה ומכילה בין 

הורים לילדים. 

אחת הדרכים שבהן הורים יכולים להשפיע על הרגלי האכילה של ילדיהם היא באמצעות 

התנהגויות ואמונות שונות של ההורים לגבי משקל, תזונה ודיאטות שמועברות לילדים.            

למשל, להורים שמפגינים שליטה לגבי מה ילדיהם אוכלים או מתעקשים שלא יפסיקו עד אשר 

יסיימו את כל האוכל המונח בצלחת, ישנה סבירות גבוהה שהילדים ירגישו אשמה הנוגעת 

לאכילתם. הסבר אפשרי להתנהגות זו מצד ההורים היא שהם חושבים שאם לא ינטרו וישלטו 

במה וכיצד ילדיהם אוכלים, ההורות שלהם תתפרש כמפנקת ואדישה5.                                                                     

דרך נוספת בה ההשפעה נגרמת היא כאשר ההורים דורשים ופרפקציוניסטים, מה שיכול לבוא 

לידי ביטוי בכך שהם חושבים ומתנהגים לילדם כאל בעל משקל עודף, ללא קשר אם הוא באמת 

כזה. אמונה זו של ההורים גורמת לילד להיות מודאג יתר על המידה ולהרגיש אשם לגבי התנהגות 

האכילה שלו ומשקל גופו. בנוסף, הדוגמא האישית אותה מספקים ההורים לילדיהם חשובה אף 

היא ומשפיעה על אורח חייו. הורים שמשמשים מודל לאכילה בריאה וקשובה ולא מפגינים חוסר 

שליטה או שליטה מוגזמת, משפיעים באופן עקיף על הרגלי האכילה של הילדים5.



פסיכולוגים התפתחותיים מסכימים כי הורים משפיעים באופן מתמיד על התפתחות ילדיהם. 

הורים המנסים לשלוט ולנהל את ילדיהם מסווגים על פי 4 סגנונות שונים – אינם מתערבים, 

מפנקים, סמכותיים ומשמעתיים. סגנונות הורות אלו מבוססים על האיזון בין ההיענות והדרישות 

של ההורים: 

היענות -  משקפת עד כמה ההורים, בעקבות הרצון להיות קשובים לצרכים, מטפחים עצמאות 

וויסות עצמי ילדיהם. 

דרישות - משקפות את השליטה שמפעילים ההורים על הילדים בכדי שיהיו משולבים במשפחה.

הורים שאינם מעורבים אינם מפגינים היענות או דרישות כלפי ילדיהם על ידי כך שהם לא 

מספקים תמיכה או גבולות הנוגעות להתנהגותם. הורים מפנקים מספקים היענות אך לא 

דרישות. הם מתירנים, לא מכווינים ומקדמים התנהגות ילדותית והימנעות מעימותים.               

הורים משמעתיים הם מאוד דורשים אך אינם נענים לילדיהם. הם מצפים שהילדים יצייתו ללא 

מתן הסבר, הורים אלו מספקים סביבה מאוד מסודרת ועם כללים ברורים. הורים סמכותיים 

מספקים היענות וגם סטנדרטים ודרישות ברורות מילדיהם, הם אסרטיביים אבל לא פולשניים 

או מגבילים יתר על המידה. 

ילד שאינו מסוגל לווסת את צריכת המזון שלו, נובעת מבעיה התנהגותית הנגרמת כתוצאה מסגנון 

הורות שאינו מתערב, מפנק או משמעתי. הורים מפנקים ושאינם מתערבים, ככל הנראה אינם 

מספקים תמיכה להרגלי האכילה של הילד ואינם משמשים מודל לאכילה נכונה או הזדמנויות 

לאכילה בריאה וקשובה, מה שמוביל להתנהגות אכילה משובשת. בעקבות כך, יהיה להורים אלו 

קושי בהטמעת האמון בילדיהם. הורים משמעתיים עשויים לעודד דיאטות מכיוון שהן כרוכות 

ברמה מסוימת של שליטה. סגנון הורות משמעתי נקשר להגבלת מזון והפעלת לחץ על סוג המזון 

הנאכל על ידי הילד, מה שעלול להוביל לקושי בוויסות צריכת האנרגיה. הורות סמכותית מובילה 

להסתגלות הילד לאכילה חיובית, הם משתמשים ברמה מתאימה של שליטה אך מסתמכים על 

יכולת הילד לבחור את המזון המתאים מתוך מה שזמין לו6. 

הפרעות אכילה אצל ילדים

מכיוון שתקופת ההתבגרות מאופיינת בתקופה בה חלק מן המתבגרים עוסקים בהפרעות אכילה, 

חשוב שההורים יבינו איזה סוג של שיח יכול להועיל ואיזה להזיק לילדים ואיך לנהל אותו. נמצא 

קשר בין הורים המעודדים את ילדיהם המתבגרים לדיאטות לצורך הורדה במשקל לבין דיכאון, 

הערכה עצמית נמוכה ומשקל יתר לאחר 5 שנים אצל הילדים7. בהתחשב בקשר השלילי שנמצא, 

הורים רבים חוששים כיצד ואם בכלל לדבר עם ילדיהם לגבי בריאותם, מבלי להגביר את הסיכון 

של התפתחות הפרעות אכילה ורגשות שליליים אצלם8. חשוב להתאים את השפה לכל ילד ומצבו, 

השיח צריך להיות שונה כאשר הילד הוא בעל משקל עודף וגם כך רגיש ומודע לעובדה זו.                                                  

ככלל, נראה כי התפתחות הפרעות אכילה אצל ילדיהם של ההורים העוסקים באופן פתוח 

באכילה בריאה, היא בעלת שכיחות נמוכה, לעומת הורים שעסקו במשקל וילדיהם היו בעלי סיכון 

גבוה לפתח הפרעות אכילה. לילדים שאינם בעלי משקל עודף, ישנה שכיחות נמוכה באופן 

משמעותי של הפרעות אכילה כגון הפרעת אכילה כפייתית (binge eating) אצל מתבגרים 

שאימותיהם לא עסקו בשיח סביב משקלם או התנהגות האכילה שלהם8. אצל מתגברים בעלי 

משקל עודף, שאימותיהם לא עסקו כלל במשקלם ובגופם, הייתה שכיחות נמוכה של דיאטות 



והפרעות אכילה. כלומר, מכאן נובע כי הורים אינם צריכים לקיים שיח עם ילדיהם לגבי משקלם 

או התנהגות האכילה שלהם בכלל, אלא להתמקד בבריאותם, מבלי להזכיר את משקלם. גישה זו 

חשובה במיוחד להורים שילדיהם בעלי משקל יתר או עודף.

בנוסף, נמצא כי כאשר ההורה שעוסק במשקל הילד הוא האב, הילדים נמצאים בסיכון גבוה יותר 

לפתח הפרעות אכילה מאשר ילדים שאבותיהם לא עסקו במשקלם כלל. ישנה חשיבות רבה 

למודעות האבות לממצא זה בכדי שימנעו מכל עיסוק במשקלם של ילדיהם9.

מניעה והתמודדות עם הפרעות אכילה

חשוב שהמערך הטיפולי בחייו של הילד יהיה מודע לעובדות אלו, בכדי ללמד את ההורים, שייתכן 

כי אינם מודעים להשפעתם המכרעת על חייהם של הילדים, התנהגות האכילה שלהם, רווחתם 

הנפשית והיציבות הרגשית.

לעיתים רבות ההורים וילדיהם מדחיקים את המרכיב התורשתי בהשמנה ומנסים לשנות את 

אורח חייהם על פי התפישות המקובלות. בכדי להתאים את עצמם למקובל בסביבה ובהיעדר שפת 

אכילה נכונה ומקבלת בבית, ילדים עלולים לנהוג בקיצוניות, מה שיכול לגרום למספר הפרעות 

וביניהן הפרעות אכילה.

ילדים והוריהם עלולים לפרש את האזהרות וחוסר הקבלה של ההשמנה באופן שגוי ונמנעים 

ממזונות שהם "רעים" או לא בריאים10. ילדים הסובלים מעודף משקל עשויים לאמץ התנהגויות 

אכילה מופרעות תוך ניסיון לרדת במשקל.  בכדי למנוע את הפרעות האכילה יש להכיר את גורמי 

הסיכון ודרכי ההתמודדות איתם במידת הצורך: 

דיאטה, המוגדרת כהגבלה קלורית, נחשבת כגורם סיכון להשמנה ולהפרעות אכילה10.  
לפיכך, ניתן לעודד את הילדים לאמץ הרגלי אכילה בריאים ולהיות קשובים לגופם אך 

ללא הגבלה קלורית או הגבלה גורפת של מזונות כלשהן.

ניתן להקפיד על ארוחות משפחתיות קבועות, בהן ניתנת ההזדמנות להורים לשמש מודל  
אישי לאכילה בריאה, קשובה ונכונה. נוצרת הזדמנות לזמן איכות בין הילדים 

והמתבגרים לבין הוריהם. בנוסף, ההורים יכולים לזהות התנהגויות אכילה מופרעות 

ולטפל בהן בזמן.

נמצא כי הערות של ההורים לילדיהם, בין אם אלו הערות שמקדמות ומעודדות ירידה  
במשקל ובין אם לא, נקשרו בקשר חיובי לעלייה במשקל ולהפרעות אכילה11. יש להימנע 

ככל הניתן מעיסוק במשקל ולנהל שיח כנה ומכיל שמכבד את הגוף שלהם ואת האוכל 

שהם אוכלים. 

כחצי מהבנות המתבגרות ורבע מהבנים המתבגרים אינם מרוצים מהגוף שלהם, מה  
שמהווה גורם סיכון להתפתחות הפרעות אכילה12. ילדים המרוצים מגופם, דיווחו כי 

הוריהם מעודדים אכילה בריאה ופעילות גופנית ולא דיאטות שונות והם בעלי ביטחון 

עצמי גבוה יותר.



גורמי הסיכון להתפתחות הפרעות אכילה או התנהגות אכילה שאינה תקינה הם רבים ולכן עולה 

הצורך להבין את ההשפעה הגדולה של המשפחה בכלל וההורים בפרט על אותם גורמי סיכון. 

שיח הורי על משקל, בייחוד מצד האימהות, נקשר למצב פסיכולוגי ירוד כגון דכאון, חוסר שליטה 

על המשקל, והפרעות אכילה בייחוד אצל בנות13. ההורים מצידם, מרגישים מאותגרים 

ומבולבלים כיצד לדבר עם ילדיהם על המשקל, בייחוד לגבי הבעת הרצון שהילד ירד במשקל 

מסיבות בריאותיות ובו זמנית חיזוק הילד וקבלתו. חלק מההורים משוחחים עם ילדיהם לגבי 

המשקל כי בעל מקצוע הביע את חששותיו לגבי המשקל העודף והסכנות הבריאותיות שלדעתו 

נלוות אליו וייתכן כי חלק מן ההורים אף לא מודעים לכך שהם עוסקים בשיח מתמיד סביב 

המשקל של ילדם. 

השמנת ילדים

ההשמנה כפי שהיא נתפשת בעיניי הציבור וחלק מן המערך הטיפולי היא מגיפה ולפיכך 

ההתייחסות אליה היא בהתאם, כמחלה שיש לטפל ולמנוע אותה במידת האפשר. תפישה זו 

השתרשה בקרב אוכלוסיות רבות וביניהן ההורים, שמנסים למנוע מילדיהם להיכנס לאותה 

קטגוריה של הילד ה"שמן" ובעקבות כך משפיעים על אורח החיים של הילד לעיתים ללא 

התחשבות בצרכיו הרגשיים וללא תקשורת פתוחה ומקבלת.

לפי מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות14, ההשמנה הינה בעיה מרכזית בבריאות הציבור בשל 

השלכותיה בטווח הקצר ובטווח הארוך. במדינות המפותחות ההשמנה מוכרת כגורם השני 

בחשיבותו של תמותה שניתנת למניעה. במדינות רבות הטיפול בהשמנה עומד בראש סדר 

העדיפויות, כאשר דגש מיוחד ניתן למניעת השמנה בקרב ילדים. ההתמקדות בילדים קשורה, בין 

היתר, לגידול הניכר בשיעור ההשמנה בקרב קבוצה זו, לתחלואה הנלווית להשמנה בגיל הילדות, 

לקשר הקיים בין השמנה בילדות לבין השמנה בבגרות וכן להכרה כי קל יותר להשפיע על הרגלים 

ולהקנות סגנון חיים בריא בגיל צעיר. 

בארצות הברית הוכפל שיעור הילדים עם השמנת יתר (גילאי 6-11) בין השנים 1980-2000. בקרב 

בני 15 נאמד שיעור השמנת היתר ב-414%-15%. בישראל לא נערכו הרבה מחקרים על השמנה 

בקרב ילדים ונמצאו שיעורים גבוהים של עודף משקל והשמנת יתר בקרב ילדים בני 6. מחקרים 

מראים כי השמנה היא תוצאה של גורמים מרובים שיש ביניהם השפעות הדדיות. אחד הגורמים 

בעלי השפעה עצמאית על השמנה הוא המרכיב התורשתי. מבחינה רפואית, נמצא קשר בין השמנה 

בילדות להשמנה בבגרות, בפרט בקרב ילדים שאחד ההורים שלהם סובל אף הוא מהשמנה.

שפת האכילה והשפעתה על הילד

לשיח ההורי סביב המשקל יש השלכות מזיקות על בריאות הילדים, אפילו אם ההערות נובעות 

מדאגה לבריאותם. הטרמינולוגיה שההורים משתמשים בה לעיתים כדי לתאר את משקל גופם 

של ילדם מגיעה ממונחים רפואיים מקובלים כגון השמנת יתר BMI ,(Obesity), או מונחים 

המקובלים בשפה היום-יומית לדוגמא שמן, צ'אבי, בעל משקל יתר או משקל שאינו בריא. 

מונחים אלו יכולים להיאמר בקונוטציות שונות וחלקם יכולים להתפרש כמונח שמגביר בושה, 

סטיגמה או אשמה. משקל גופם של ילדים ומתבגרים יכול להוות נושא מאוד אמוציונלי והם 

עלולים להיות רגישים לתקשורת העוסקת במשקל גופם, במיוחד בתקופה בה הם מתפתחים 

והשינויים הפיזיקליים בולטים15. ילדות שהוריהן התייחסו ופנו אליהן כשמנות, פיתחו השמנת 



יתר בגיל מאוחר יותר, מה שמראה את ההשפעה של הצמדת תוויות הנוגעות למשקל על ידי 

ההורים על עלייה במשקל והשמנת יתר16.

במחקר שבדק את תחושותיהם של הילדים לגבי עיסוק ההורים במשקלם נמצא כי כ-20 אחוזים 

 BMI מהילדים דיווחו שהם מרגישים עצובים כשההורים השתמשו במילים "משקל, שמן, או

גבוה". כ-35 אחוזים הרגישו נבוכים כשההורים תיארו את משקלם ופנו אליהם כ- "שמן, גדול, 

כבד, עגול או בעל משקל יתר". 40 אחוזים דיווחו על בושה שהם חשים כאשר הוריהם מתארים 

את גופם כ-"שמן, משקל גבוה, רחב, גדול וBMI גבוה"13.

ישנם הורים המאמינים כי לשוחח עם ילדיהם לגבי משקלם עשוי לעלות את המוטיבציה שלהם 

לקיים אורח חיים בריא, אך בפועל לשיח מסוג זה ושימוש במונחים שונים לתיאור משקלם יש 

השפעה על התגובות הרגשיות של הילדים. לכל ילד עשויה להיות תגובה שונה לשפה שבה ההורים 

משתמשים בכדי לדון במשקלו ובגופו ולכן ישנה חשיבות גדולה – 

א. לזיהוי הצרכים של הילד ולשפה שבה משתמשים בכדי לגרום לו להרגיש בנוח 

ב. מודעות של ההורים והבנה כיצד לזהות שיח שלילי לגבי המשקל ובחירת המונחים בהם הם 

משתמשים.

מודל האמון

הנחה מקובלת היא שמנות קטנות, הגבלת שומן ומודעות לצריכת הקלוריות הן הכרחיות למניעת 

עלייה במשקל אצל ילדים בעלי משקל עודף ויובילו לירידה במשקל במידה ויתמידו על כך6. טענה 

זו נמצאה כגורמת לתוצאות הפוכות ונקשרה לעיסוק אובססיבי באוכל, אכילה בהיעדר רעב, 

ביטחון עצמי נמוך ועלייה במשקל17. לפיכך, עלה הצורך בבחינה מחודשת של הגישה העיקרית 

לירידה במשקל – הגבלת מזונות. סאטר (Satter), דיאטנית ועובדת סוציאלית הציעה את מודל 

האמון, לפיו יש לשים דגש על חלוקת האחריות של הזנת הילד בין הילד להורים ולסמוך על יכולת 

הילד לווסת את צריכת המזון שלו על ידי זיהוי תחושת הרעב, תיאבון ושובע בתוך דפוסי האכילה 

שלו. המודל מתעלם ממנות קטנות, פירמידת המזון ספירת קלוריות או פחמימות, הגבלת מזונות 

או צריכה קלורית נמוכה, כל סוג של אוכל באשר הוא מותר. המודל טוען כי הגבלת מזונות יוצרת 

הרגשה של מניעה, מה שמוביל את הילד לחשקים ולאכילת יתר כאשר המזון המוגבל בהישג יד. 

הפעלת לחץ על הילד לאכול בעייתית אף היא, כיוון שהיא עלולה לנתק את הילד ממנגנוני הרעב 

ושובע שלו. ההורה אחראי על לספק לילד את המזון, היכן הוא יאכל ומתי ולשמור על האווירה 

נעימה, הילד אחראי על מה וכמה הוא יאכל מתוך המגוון המוצע לו. 

מודל האמון מדגיש את החשיבות של סביבה המזהה את השלבים הפיזיקליים והרגשיים שהילד 

נמצא בו, התאפשרות דפוסי התפתחות טבעיים, מגוון של אוכל נגיש, טיפול רפואי ופסיכולוגי 

במידת הצורך להורה ולילד ואחריות משותפת לביצוע פעילות גופנית.

לפי סאטר6, ההורה לא אמור להפריע לשלבי ההתפתחות והגדילה הטבעיים של הילד, כיוון 

שילדים יהיו בגדלים וצורות שונות בהתאם למטען הגנטי שלהם. שליטת יתר וחוסר תמיכה הן, 

לטענת סאטר, הבסיס למשקל יתר ובעיות גדילה אצל ילדים וחייב לשים לב להתנהגות כזו בכדי 

לטפל או למנוע את הבעיות הללו. ההבדל בין מודל האמון לבין שיטות הדיאטה המסורתיות, 

המעודדות הגבלת מזונות, הוא כמות השליטה שההורה נוטל על האכילה של הילד ומתן 

אוטונומיה מוחלטת לילד לבחור מה לאכול וכמה. ילדים אשר השליטה על אכילתם נלקחת מהם, 



חשים אמביוולנטיים, בעלי ספקות ותלותיים בכל הקשור לוויסות האכילה שלהם. כאשר סומכים 

על הילד להחליט בעצמו על הכמות והמגוון שהוא בוחר לאכול, הוא מפתח ביטחון עצמי גבוה, 

אחריות כלפי עצמו, הערכת הגוף שלו ואינו מתעסק באוכל.

Mindfulness eating – אכילה קשובה

מיינדפולנס הוא מונח שהוטמע בשפה היומיומית שלנו, אך משמעותו עמוקה יותר מאיך שאנחנו 

משתמשים בו במבנה החברתי המונע והרב-משימתי שלנו. מונח זה הפך לפופולארי מכיוון שהוא 

דוחק להיות מודע לכל דבר אשר אנו מתמקדים בו. באופן דומה, "אכילה מודעת" מעודדת אותנו 

להיות מודעים להתנהגות האכילה שלנו19.

האימון באמצעות המיינדפולנס עזר לאלפי אנשים לחיות חיים חיוניים ולפתח את הכישורים 

הדרושים להתמודדות עם כאב כרוני, מחלות, דיכאון, בעיות שינה וחרדות. כיום ידוע, כי ללא 

שינוי התנהגותי, דיאטה היא חסרת תועלת. למרות שאנחנו מקדישים זמן רב בכדי ללמוד איזו 

דיאטה הכי מועילה לנו, אנחנו עדיין מגיעים לאותה תשובה – כולן אפקטיביות בטווח הקצר, אך 

בכלל לא בטווח הארוך.

אכילה קשובה, שמשמעותה להיות מודע לאוכל אותו אנו אוכלים, ללא שיפוט, היא גישה 

המתמקדת במודעות של אדם לאוכל ולחוויית האכילה שלו. גישה זו לא עוסקת בקלוריות, 

פחמימות, שומנים או חלבונים. מטרת האכילה הקשובה איננה להוריד במשקל, אלא לעזור לאדם 

להתענג על הרגע ועל האכילה, ולהיות נוכחים בחוויית האכילה שלהם.                                            

דיאטות נוטות להתמקד בחוקי האכילה, כגון כמה ומה לאכול, כולל מדידת התוצאות של 

הדיאטה. התוצאות, הן לרוב ירידה במשקל או שיפור מדדים פיזיולוגיים בהקשר של דיאטות 

לחולים. לכל הדיאטות יש את הפוטנציאל להצליח או להיכשל, כתלות במשקל. רוב האנשים 

יודעים כי דיאטות תלויות בצריכה ובהוצאה הקלורית שלהם ומבינים כי זה חייב לבוא בשילוב 

שינוי התנהגותי, אך זה נדיר שאדם שומר על התנהגות שונה לאורך זמן, ללא קבלת תוצאות 

מאותן דיאטות. השינוי ההתנהגותי יכול לגרום ללחץ מתמיד ולכן יהיה קשה לשמור על השינוי 

ההתנהגותי. האכילה הקשובה מכוונת לתהליך, מאשר לשאיבת מוטיבציה לשינוי רק בעקבות 

תוצאות ומתבססת על כך שאדם צריך ליהנות מחוויית אכילה ולא להתעסק בהגבלת מזונות, הוא 

בוחר כמה ומה לאכול. לרוב התוצאה של אכילה קשובה היא שהאדם בוחר לאכול פחות, ליהנות 

מהאכילה ולבחור מזונות הבריאים עבורו19. 

המיקוד בכלל החושים המורגשים בזמן האכילה- הראייה, הריח, השמיעה, המגע והטעם, יוצרים 

מצב של מודעות מלאה כלפי האוכל. התהליך אינו אומר מה צריך לחוות בעת האכילה, אלא מציע 

שאדם יהיה מודע למה הוא חווה.

ההבדל בין אכילה מודעת וקשובה לאכילה שאינה כזאת, היא שהיא אינה עוסקת בחוקים 

והגבלות. כאשר ההורה מפגין שליטה ומציב חוקים לגבי האכילה של הילד, כגון "אל תאכל מול 

הטלוויזיה", "תבחר את כמות האוכל הנכונה", "תלעס טוב לפני שאתה בולע" ו"תשב בזמן 

שאתה אוכל", הוא בעצם מקדם אכילה חסרת מודעות ושאינה קשובה לצרכיו הפנימיים של 

הילד.  



ישנם כמה קווים מנחים לאכילה קשובה: 

סבלנות: בכדי לאכול באופן מודע צריך להיות סבלני, לוקח זמן להיות ער לרגע ולחוויה  
הנוכחית, להאט את תהליך האכילה כך שהאדם מודע לכל שלב, לתת לחוויה להתפתח 

מאשר להאיץ אותה.

 פתיחות וחוסר שיפוטיות: לגשת לחוויית האכילה כמו שתינוק עושה – לוקח טעימה, 
מסתכל, חש את המזון, מריח אותו ומקשיב לו, כך מתאפשר לחוות את המזון כל פעם 

מחדש ולהיות פתוח למה אתה מרגיש כאן ועכשיו.

אמון: עם מודעות מלאה לחוויית האכילה האישית של האדם וקבלת החוויה כדבר הנכון  
והאמיתי עבורו, מתפתח אמון עצמי. זו החוויה שהאדם מרגיש והוא אינו צריך לחוות את 

אותו דבר כמו אדם אחר. על ידי הכרה וקבלה של הרגשות והתגובות שלנו כלפי סוגים 

שונים של מזון, אנחנו מקבלים את עצמנו ולפיכך בעלי אמון גבוה יותר.

חוסר שאיפה: בשונה מדיאטות, בהן השאיפה היא לרדת במשקל. באכילה קשובה - 
מכיוון שאין מדידה של התוצאות, אין צורך במאמצים לגרום למשהו לקרות, מה שיקרה 

לאינדיבידואל – בסדר. אין ציפייה לתוצאה מסוימת.

קבלה: לפתח רצון להיות מודע למה שקורה ולקבל זאת, נמצא בבסיס המיינדפולנס.  
קבלה יכולה להיות בכמה מובנים – לקבל דבר חיובי שקרה, למשל הטעם הנפלא של מה 

שאדם עכשיו טעם, או לקבל חוויות מאתגרות יותר כגון השיפוט כלפי מזון פחות טעים. 

קבלה של מה שקורה באותו הרגע.

שחרור: אכילה קשובה מצריכה שחרור של חוויות מהעבר, למשל חסך שאדם נושא,  
כאשר רצה לאכול מזון מסוים, אך במקום ניתן לו מזון אחר. שחרור של כל מה 

שהתחברנו אליו, מאפשר לנו לקבל חוויות חדשות של הכאן ועכשיו ללא שיפוט של 

חוויות מהעבר.

ניתן לאמץ קווים מנחים אלו כחלק מאורח החיים הביתי. אכילה קשובה מתחילה במחשבה 

הראשונית על האוכל ונמשכת עד לבליעת הביס האחרון. ההורים יכולים לחנך את ילדיהם 

לאכילה קשובה באמצעות דרכים אלו: 

לפני שהילד ניגש למזון באופן אוטומטי, שיעצור לחשוב על מה הוא כרגע רוצה לאכול,  
האם הוא לחוץ, משועמם, עצבני או עצוב, האם הוא בודד או שאולי הוא באמת רעב 

כרגע. שיהיה מודע לתחושות ולרגשות שלו באותו רגע ושיפעל בהתאם.

אם החשק של הילד כרגע לא נוגע למזון, כדאי שיעשה דבר אחר ומתאים יותר שיספק לו  
את החשק.

ללמד לאכול בצורה מודעת ולעשות זאת כאשר אין הסחות דעת. 

לגרום לילד להתענג על האוכל שהוא אוכל ועל כל ביס. 

לאחר כל ביס, על הילד לבדוק עם גופו כיצד הוא מרגיש, האם הוא שבע או מרגיש שצריך  
עוד ואז לפעול בהתאם להרגשתו.

אכילה קשובה מצריכה תרגול ומחויבות לשינוי התנהגותי. הורה התומך באכילה קשובה מעניק 

לילדו תחושה שהוא בסדר כפי שהוא, ללא שיפוטיות ועם קבלה מלאה. ההורה מעודד להעריך 



אוכל מאשר להגביל אותו ולרעוב. בעקבות כך הילד לומד לסמוך על עצמו ועל החלטותיו מאשר 

להיות מוגבל ונשלט על ידי חוקים הנוגעים לאכילתו ולהעריך את חייו ואת הרגע בו הוא נמצא19.

לסיכום, שפת האכילה בין הורים לילדים צריכה להיות נקייה משיפוטיות, מכילה ומקבלת את 

התחושות וההחלטות של הילד. יש לאמץ שפה שמעבירה את האחריות על תחושת השובע לילד 

ובכך לעודד מכוונות עצמית (Self- efficacy), שתבוא בנוסף לידי ביטוי בעצמאות הילד לבחור 

מתוך מגוון המזון הקיים בארוחה וכמה לצרוך ממנו. גבולות הגזרה של האחריות ההורית הן 

ביחס להחלטות הנוגעות לסוג המזון הנרכש ולאופן הגשתו בארוחות המשפחתיות. ההורים 

נושאים גם באחריות לאווירה הכללית בארוחה, שאף היא חלק משפת האכילה ולפיכך אמורה 

להיות מכילה ונעימה. ההורים אינם אמורים לצפות מהילדים להיות בעלי יכולת לדחות את 

הסיפוקים או הפיתויים שהם מציבים בפניהם, אלא לקבל אותם ואת החלטותיהם ולעזור במידת 

הצורך במה שניתן. לנהל שיח כן ומכיל שמכבד את הגוף שלהם ואת האוכל שהם אוכלים. 

הדוגמא האישית שההורים מספקים חשובה ביותר, להראות להם שאפשר ליהנות מאוכל בריא 

ומפעילות גופנית וגם לשדר זאת. אוכל תמיד יהיה דבר בסיסי בתקשורת ביחסים בין ההורים 

לילדים ושמירה על היחסים היא בסיס לאכילה שקשובה לצרכים האמיתיים שלהם. הנקודה 

האחרונה והחשובה היא ששפת אכילה חיובית ומכילה היא ערוץ נוסף להביע אהבה ולשדר 

נוכחות הורית.
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