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 מבוא-

הסיפור על הפיכתנו להורים, על ההורים שאנחנו, על ההורים שנהיה, הוא סיפור שנכתב כל יום וכל דקה 

כאבים ישנים מחדש. זה סיפור על התאהבות, על אהבה, על תקשורת ועל אגו, על פחד ועל קושי, על 

זה סיפור על אומץ וצניעות, על חוסר מושלמות, על הרמוניה  שכחנו ועל חדשים שנוצרים בדרך. שכבר

ודיסהרמוניה, וזה בעיקר סיפור שיש לו כמה מספרים, כמה נקודות מבט. אין צודקים וטועים, אין טובים 

(.12עמוד  2018ורעים, יש הורים וילדים )נתן, ע.   

ל, אכילה הבנה ואמונה שיש ליחסים סביב אוכים ביחסים בין הורים וילדים מתוך העבודה הזו עוסק

וליחסים שלנו עם הילדים שלנו.והאכלה קשר ישיר ליחסים שלנו עם ההורים שלנו   

היחסים שלנו עם הילדים שלנו מתחילים בעיני עוד הרבה לפני ההריון והלידה; הם מתחילים כבר 

לדים, על הילד שהיינו רוצים שייוולד לנו... ובהמשך הם נפגשים עם בפנטזיה שלנו על הורות, על י

 המציאות, שהיא לרוב הרבה יותר מורכבת ממה שתיארנו לעצמינו. 

מתוך המחשבה על הקשר בין היחסים של הורים וילדים לבין היחס לאוכל, אכילה, תפיסת הגוף בבית בו 

שאלון. השאלון נולד מתוך סקרנות ורצון ללמוד על   גדלנו ובבית בו אנו מגדלים את הילדים שלנו יצרתי

על אכילה בריאה בחברה רודפת רזון; דיאלוג ה -שהעסיקו אותי היו בין השארהשאלות הקשר הזה. 

התפקיד שלנו כהורים; ההשפעה שלנו כהורים במודע או שלא במודע; עד כמה המשקל של הילד מאיים 

ילדים מבלי לפגוע בהם; האם כדאי/צריך להתערב באכילה של על הדימוי שלנו כהורים; איך אפשר לגדל 

בית בו גדלנו על היחס שלנו כהורים ועוד. ה לשילדינו; האם יש השפעה   

מות מספר אפשרויות כשנוצר קושי בקשר בין הורים וילדים, סביב נושא אכילה ותפיסות גוף, או בכלל, קיי

 לטיפול. 

בהמשך בתחילה אציג רקע תיאורטי וסקירה של גישות טיפוליות;  .בעבודה זו אתמקד בטיפול בהורות

אציג את גישת ה'אקט', ושפת האכילה בין הורים וילדים ולבסוף אציג את הממצאים שעלו מהתשובות 

 לשאלון. 

 

 

 

 

 אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן, רבי נחמן מברסלב.

 

  



 טיפול בהורות, רקע תיאורטי וסקירה של גישות טיפוליות-

המונח "טיפול בהורות" הוא מונח חדש יחסית בשדה הטיפול, למרות שכבר שנים רבות יש מודעות רבה 

לחשיבות של ההתערבות הטיפולית של ההורים בהקשר לבעיות של ילדיהם. המונח "טיפול בהורות" 

שיר יגו אלטרנטיבה לטיפול י, בו הצהנושא שם זה ,נעשה שגור יותר אחרי פרסום ספרן של ג'ייקובס ווקס

  (.47, עמוד 2017חסותית בטיפול בהוריהם. )כהן, א. יבילדים, המבוססת על גישה התי

בספר 'טיפול בהורות', מציגה אסתר כהן מודל לטיפול בבעיות של ילדים באמצעות טיפול בהורות. במודל 

ת פסיכולוגיות של ילדים בבעיוזה, ההורים נתפסים בבחינת המנוף העיקרי לתהליך השינוי בטיפול 

ארבעה סוגי מודלים עיקריים, השונים באופן  מתארת כהן(. 11ובמניעתן )כהן, א. טיפול בהורות, עמוד 

ההתערבות המרכזית ובתיאוריה המובילה שבבסיסם, שגובשו בשנים האחרונות. ממצאי המחקר 

ישות חדשות אינטגרטיביות פיתוח גטענתה להחדשים וההתקרבות בין זרמים תאורטיים, תרמו ל

רגש, השואפות להתמודד עם קשיים של ילדים באמצעות שיפור -מבוססות התקשרות וממוקדות יחסים

ילד. -יחסי הורה  

  -בבדהתפתחותית עם ההורים ועם הילד או המתבגר בד -. מודל של עבודה ברוח פסיכודנמית1

לעבוד. הם מתארים את ההורות כשלב התפתחותי: על פי בני הזוג נוביק עבודה עם הורים גורמת לטיפול 

התפתחות טובה של ההורים תומכת בתהליך השינוי של הילד, בעוד פתולוגיה הורית יכולה להרוס 

החזרת הילד למסלול התפתחותי  -הישגים של טיפול בילד. לפיכך טיפול בילדים מבוסס על שתי מטרות

לפי הגישה הזו, התפתחות יכולה . משאב חיובי לשניהם ילד בתור-תקין, ובאותו הזמן שיקום הקשר הורה

קשרותיים והתייחסותיים, אולם בעיקרה תלהתרחש רק בהקשר של יחסים. הגישה משלבת אלמנטים ה

המטפל שואף "להחזיק את הילד בראש" כאשר במקביל  היא נאמנה תאורטית לעקרונות פסיכואנליטיים.

  להם.הוא מתמקד גם בצרכיהם של ההורים וקשוב 

 -ילד-. מודל הפסיכותרפיה הורה2

מודל המבוסס באופן בולט יותר על תיאוריית ההתקשרות ובמקביל משלב בתוכו גם הבנות פסיכודינמיות. 

המודל בנוי בעיקר על מפגשי עבודה טיפולית דיאדית )הורה וילד בו זמנית(. מטרת הטיפול היא קידום 

מכו בשיקום המהלך ההתפתחותי החיובי והתקין של הילד. ילד כדי שית-ביטחון ותקשורת ביחסי ההורה

 הדגש הוא על יצירת אמון בקשר. 

  -. גישות טיפול משפחתי מבוסס התקשרות3

מודלים של טיפול משפחתי הכוללים הן מפגשים נפרדים עם ההורים ועם הילד והן מפגשים משותפים של 

הנפרדים היא ליצור קשר בטוח עם המטפל, פותחו בשנים האחרונות. המטרה במפגשים ההורים והילד 

לעשות בירור ועיבוד ראשוני של החוויה הקשה מבחינת היחסים, ולעשות הכנה לקראת מפגשים 

משותפים. )ההכנה כוללת הפחת תקווה והפחת רצון לקשר מחודש, ומוכנות לשאת באחריות טעויות 

ת ביטחון, לחזק את היכולת להקשיב ורצון לשנות(. במפגשים המשותפים תפקיד המטפל ליצור אוויר

ולהיות אמפתי לחוויה של האחר ולטפל בתיקון הקרעים ביחסיהם בעבר. בנוסף, תפקיד המטפל ל"געת" 

בפצעי ההתקשרות ולתמוך בדיאלוג רפלקטיבי ואפקטיבי בין הילד ובין הוריו. במודלים הללו מושם דגש 



בות להיסטוריה הבינאישית וליכולת לתיקון ביחסים. על הצורך בביטחון לצורך חקירה ורפלקציה, יש חשי

מודל דומה שהתפתח באנגליה הוא מודל הטיפול המשפחתי מבוסס מנטליזציה של בטמן ופונגי; מטרה 

מרכזית של מודל זה היא להביא את בני המשפחה לרכוש ולקדם תהליכי מנטליזציה בפגישות טיפוליות 

, או שהוא נוסף לעוד עבודה מערכתית. במודל מושם דגש . מודל זה משמש התערבות יחידהמשותפות

 על העיסוק ברגשות, בסימנים המעידים על ויסות רגשי ועל חשיבות הבנת הרגשות של עצמי ושל האחר. 

 -. מודלים של טיפול בהורות בהם המפגשים הטיפוליים נערכים בעיקר עם ההורים או רק אתם4

ילד. מטרת המטפל להפוך -בנה ועל שיפור היחסים הורההמשותף לגישות אלה, הוא הדגש  על הה

לבסיס בטוח לחקירה של רגשות ושל חוויות אישיות ובין אישיות בעבור כל אחד מן ההורים, בהקשר 

לחוויית ההורות שלהם. בטיפול העמדה מכבדת, אמפתית ובלתי שיפוטית. החקירה הרפלקטיבית 

ת והן מודל לשיפור שת בעבור ההורה הן חוויה מתקנבהקשר של חוויית הקשר הבטוח עם המטפל, משמ

היחסים עם הילד. יש גישות טיפוליות בהן נערכות שיחות עם ההורים בלבד, כאשר הילד מובא לחדר 

באמצעות תיאוריהם ובאמצעות הרפלקציה שלהם בתגובה לתשאול המטפל; וגישות אחרות ששמות דגש 

המיקוד הוא בעבודה עם הורים לתינוקות ולילדים צעירים על פיתוח היכולת הרפלקטיבית של ההורה, כש

שנתפסים כ"הורים בסיכון גבוה" ומטרתה המרכזית היא מניעה של בעיות התפתחותיות וגשיות אצל 

הילדים. לעיתים השיח הוא רק עם ההורה וזו ההתערבות היחידה ולעיתים, נעשית במקביל עבודה 

 לד. דיאדית, או עבודה טיפולית ישירה עם הי

(.2017)כהן, א. טיפול בהורות   

הוא מבדיל בין חמישה סוגים של עבודה עם ההורים:  , 'טיפול בהורות',במאמר של דרור אורן  

. מפגש עם הורים במקביל לטיפול בילד. הדגש הוא על הטיפול בילד. ההורה מלווה את התהליך, 1

 מעודכן ומחובר בזכות המפגש. 

חינוכית.  הבנת צרכי הילד ומתן -במקביל או ללא טיפול בילד. הכוונה להתערבות פסיכו -. הדרכת הורים2

 עצות לגבי הורות יעילה בדרך קוגניטיבית ו/או דינאמית. 

כמו למשל בטיפול דיאדי שהילד וההורה נוכחים יחד בתוך  -. התערבות שהמיקוד שלה הוא ביחסים3

ם ביניהם.החדר והדגש הוא על היחסי  

. הגישה של טיפול מערכתי, טיפול משפחתי. הדגש הוא על שינוי בתפקוד ההורי, בתקשורת, ביחסי 4

רים אלא במשפחה.המיקוד הוא לא בילד ולא בהו הכוחות.  

טיפול בזהות האדם כהורה. התהליך הטיפולי הוא דינאמי והוא עוסק בהתבוננות  -. טיפול בהורות5

ורות שהייתה, בפנטזיה ובמה שקיים ב'כאן ועכשיו'. טיפול כזה שואף לייצר בהפנמות ובהזדהויות, בה

מרחב נפשי בו ניתן לפגוש רבדים של הורות שהם פחות מודעים מתוך רצון להתפתחות ולהעצמה 

בתחום ההורות. הדגש הוא על זכותו של אדם בטיפול בהורות שלו כתהליך בעל משמעות בפני עצמו, לא 

הטיפול בו אלא מתוך רצון להתפתחות דינאמית אישית.  בשביל הילד ושיפור  



.(2/8/20, נדלה ב2011 ,)דרור אורן, טיפול בהורות  

- ACT -גישת ה  

-Acceptance and Commitment Therapy - ACT 

היא גישה המשתייכת לגל השלישי של הטיפול הקוגניטיבי- התנהגותי, ואשר במוקדה טיפוח הגמישות  

הפסיכולוגית של האדם. גמישות פסיכולוגית, על פי גישה זו, מתוארת כיכולת של אדם להיות נוכח באופן 

 מלא ומודע בהווה ולפעול בהתאם לערכיו, תוך שהוא חווה ומקבל את מחשבותיו ורגשותיו כפי שהם. 

. (Hayes, Strosahl & Wilson, 2012) 

גישת האקט מציעה מודל טיפולי המבוסס על פיתוח וטיפוח של שישה תהליכים פסיכולוגיים מרכזיים, 

 המכוונים לפיתוחה של גמישות פסיכולוגית. מודל זה מכונה בעברית "משושה הגמישות" או "גמישושה"; 

 .HEXAFLEX   -ובאנגלית קיבל את הכינוי המקוצר 

.(Hayes et al.,2012) 

עצמי , הפרדה קוגניטיבית, להיות ב'כאן ועכשיו'כוללים בתוכם את המונחים: קבלה,  ששת התהליכים

מיינדפולנס: קבלה, להיות ב'כאן  -)ארבעה מהם מרכיבים את הקשיבותבת, ערכים. כהקשר, פעולה מחוי

 ועכשיו', הפרדה קוגניטיבית, עצמי כהקשר(.

ACCEPTANCE– קבלה  

המונח קבלה בגישת האקט מתייחס להחזקה בעמדה פתוחה, מקבלת, גמישה ובלתי שיפוטית ביחס 

לחוויות פסיכולוגיות, לצד נכונות התנהגותית שלא להימנע מהאירועים המייצרים אותן. התהליך המנוגד 

רבים,  לתהליך הקבלה הוא ההימנעות מחוויה, שעל פי גישת האקט הינו הבסיס למצבים פסיכופתולוגיים

 ומכאן חשיבותו הטיפולית של תהליך הקבלה. 

 להיות ב'כאן ועכשיו'- 

מיינדפולנס מתאר מגע עם הרגע הנוכחי. הוא מוגדר, בין השאר, כמצב שבו האדם נמצא במגע ישיר עם 

העולם, הפנימי והחיצוני, ולפיכך מגיב לאירועים כפי שהם במקום להגיב לפרשנות הסובייקטיבית שלו 

יאות. כתוצאה מכך גדלה הגמישות הפסיכולוגית וההתנהגותית. חס למציב  

COGNITIVE DIFFUSION -הפרדה קוגניטיבית  

זהו תהליך בו האדם מבין שהמחשבות שלו הן רק מילים ואינן אירועים אמיתיים במציאות. "אני זה לא 

ם מזדהה עם המחשבות שלי". הפרדה קוגניטיבית היא תהליך הפוך מהדבקה קוגניטיבית, בו האד

המחשבות שלו ומופעל כתוצאה מהן. הפרדה של הקוגניציה תורמת להגברת הגמישות בכך שהיא 



מרחיבה את נקודת המבט, ההבנה ומנעד ההתנהגויות שהאדם יכול לבחור לנקוט בהן כאשר אינו מופעל 

 באופן אוטומטי על ידי המחשבות שלו. 

SELF AS CONTEXT-העצמי כהקשר  

גישת האקט מגדירה מספר חוויות עצמי אפשריות. היצמדות להמשגות אודות עצמי הינו מצב שבו האדם 

מייחס לעצמו הגדרה קבועה, בעלת אופי שיפוטי, המהווה למעשה סוג של הדבקה קוגניטיבית, מה 

שמונע ממנו לחשוב ולפעול בגמישות. במושג עצמי כהקשר הכוונה לנסות לראות את עצמי 

יבה, על מנת לאפשר התבוננות על העצמי באופן פתוח וגמיש )ולא מקובע וידוע מראש(. בפרספקט

הרעיון בבסיס תהליך טיפולי זה, הוא פיתוח יכולת לחוויה עצמית יציבה, אשר נפרדת מתוכן מחשבותיו, 

 רגשותיו ואירועי חייו של האדם.   

VALUES -ערכים 

יו של האדם שהינם בעל חשיבות עבורו. ערכים אינם המונח ערכים בגישה זו, מתייחס לתחומים בחי

מטרות הניתנות להשגה, אלא מסייע לאדם לבחון עקרונות המנחים אותו בחייו. התהליך הטיפולי מכוון 

את האדם לאתר את הערכים החשובים לו ולזהות אצל עצמו התנהגויות התומכות בקידום ערכים אלו, 

יו. לעומת התנהגויות המרחיקות אותו מערכ  

COMMITTED ACTION -פעולה מחויבת  

גישת האקט שמה דגש על נקיטת פעולות והתנהגויות, המונחות על ידי ערכיו של האדם. כחלק מתהליך 

זה, המטופל מקבל כלים והכוונה כיצד להמשיך להתחייב ולפעול בהתאם לערכיו ולהתמיד בכך גם אם 

בכיוון זה. למעשה, אחת מאבני הפינה המשמעותית מתעוררים רגשות לא נוחים, המקשים עליו לפעול 

 במודל הטיפולי של אקט היא פיתוח היכולת לפעול בהתאם לערכים, גם בנוכחות אי נוחות.

-ACT -עבודה עם הורים בגישת ה  

מחקרים מצאו כי קיים קשר בין גמישות פסיכולוגית של הורים לבין זו של ילדיהם וכי עבודה טיפולית עם 

הורים בגישת אקט, המתמקדת ביצירת גמישות פסיכולוגית, הינה בעלת השפעות מיטיבות עם ההורים, 

על ההורות ועל הילד. עדי הירש פיתחה מודל טיפולי- "גמישות פסיכולוגית הורה-ילד", מודל של עבודה 

טיפולית הממוקדת בהורים בגישת האקט. המודל מתבסס על ששת תהליכי הליבה של גישת האקט, 

שנועדו לטפח גמישות פסיכולוגית וכמוכן שואב את ההשראה למבנהו מגישת אינטרסובייקטיביות בכך 

 שנותן ביטוי הן לקשר הורה ילד והן לסובייקטיביות של כל אחד מהם בנפרד.

הירש מציינת במאמרה 'גמישות פסיכולוגית הורה-ילד: מודל טיפול של הדרכת הורים בגישת אקט', כי 

היא התחילה לשלב בהדרכות ההורים שעשתה דיון בנושא של ערכים: איזה ערכים חשובים להם כבני 

אדם וכהורים, איזה הורים הם היו רוצים להיות, איזה ילד הם רוצים לגדל וכו'. הדיון על הערכים היווה 

נקודת חיבור מדויקת ונכונה עבורה בינה לבין ההורים. בהמשך היא שילבה מוקדים נוספים מתוך גישת 



האקט והמליצה על הדרכת הורים כדרך טיפול עיקרית ללא מפגשים עם הילד. העבודה הממוקדת עם 

ההורים בגישת האקט סייעה להוביל תהליך טיפולי ממוקד ואפקטיבי ובמקביל תרמה ליצירת שינוי 

 משמעותי אצל הילד מבלי שנכח בטיפול.     

כמו במודל של עדי הירש, גם במודל של שפת האכילה הילד לא נוכח בטיפול אלא נכנס לטיפול דרך 

 הטיפול ההורות.

של ההורים ודרך הקשר עם הוריו. הילד יגיע אל החדר רק אם יעשה תהליך  'סלפ'רואים את הילד דרך ה

או שההורים עשו שינוי אבל הילד כבר איבד אמון וצריך לגייס אותו בקשר עם ההורים וזה לא יעזור 

 מחדש.

אין כאן עניין של אשמה, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שלהורים יש כוונות טובות אבל לפעמים גם הם 

 טועים.

על פי אסתר כהן, בטיפול בהורות ההורה נתפס סוכן השינוי העיקרי, ומגויס לתפקיד זה, בדגש על 

חשיבות הקשר שלו עם הילד ועל השפעתו המרכזית על הילד, כיבוד האכפתיות שלו והאחריות שלו. 

לברר במידת הצורך, ניתן לצרף את הילד כדי לקדם חוויות בינאישיות חדשות בחדר הטיפול, או כדי 

יש אפקט טיפולי חיובי כשמכלילים את ההורים בטיפול של הילד; ברית לטענתה, ולפתור בעיות במשותף. 

טיפולית טובה עם ההורים של הילד תורמת הן להצלחת הטיפול והן לשינויים בהתנהלות ההורים בבית. 

בייחוד אן המטפל בהורים  בנוסף, ככל שההורים היו מעורבים יותר בטיפול ונוצרה בו אינטימיות ופתיחות,

היה המטפל גם של הילד, כך אחוזי הנשירה מהטיפול היו קטנים יותר; לעומת זאת, ככל שההורים נמנעו 

מקשר וממעורבות בטיפול, הרגישו בושה בבעיות הילד, חששו מאינטימיות של הילד עם המטפל וחששו 

פול של ילדם לפני סיומו )כהן, א. כך הם נטו להפסיק את הטי -לעסוק בנושאים של יחסים במשפחה

2017.)  

 שפת האכילה בין הורים וילדים-

“If you have no compassion for yourself, then you are not able of developing compassion 

for others” (The Dalai Lama). 

לות כוח. זהו שיח בחברה רודפת רזון השיח סביב האוכל והאכילה הופך לרווי משמעות והמילים לבע

 המשפיע מאוד על תהליך הגדילה וההתפתחות של הילד, על דימוי הגוף וההערכה העצמית שלו.

כשתינוק נולד, אחת המערכות שעובדות אצלו באופן מושלם היא מערכת הרעב והשובע. הוראות 

את הראש  תסגור את הפה, תסובב -תצרח ויגיע אוכל, אתה שבע -ההפעלה הן פשוטות מאוד: אתה רעב

. בשלבי הינקות יש משמעות עמוקה לבכי שמבקש את האוכל: אתה תסמן את עוהאוכל יפסיק להגי

הצורך, והיקום יגיב למצוקה שלך... הביטחון המורווח הוא כפול: ביטחון בעצמי, ביכולת שלי להגיד מתי 

אספר לאימא שיש לי  אני רעב, בהיכרות שלי עם הגוף שלי, בידיעה שזה רעב; וביטחון בידיעה שכשאני



צורך, היא תספק אותו, כי היא מבינה אותי, כי אני יכול לסמוך עליה, כי היא היקום ושנינו ביחד יוצרים 

(.  222-221עמוד  2018שלם שאני לא יכול עדיין לייצר לעצמי לבד )נתן, ע.   

   לאכול.מרגע לידתו, כמה ומתי הוא צריך  קלטר, הילד יודע באופן טבעי, איילת על פי 

צרכים שונים, תאוות שונות וכמות קלורית יומית המשתנה מיום ליום, לה הם זקוקים כדי לגדול  יםלילד

ולהתפתח. בניסויים מבוקרים, נמצא שילדים אשר הורגלו לאכול מבחירה, משכילים לבחור את המזון 

 הנכון בריאותית והמאוזן לצורכיהם.

הרי שבמצבים של קוח הורי מתוך מגבלות חיצוניות, ואסור" ובפיילדים שהורגלו לאכול תחת חוקי "מותר 

אכילה כזאת אינה נעשית צות ויאכלו כדי להשלים את החסר. התרופפות הפיקוח, יפתחו התנהגויות מפ

נדלה  .דיאלוג הורה ילד -מרעב או מצורך אִמיתי אלא מחסך רגשי. )מתוך מיתוסים על השמנת ילדים

 (. 1/8/20ריך מהאתר של שפת האכילה בתא

יודע מתי הם עייפים, מתי הם צמאים,  -אנחנו צריכים ללמד אותם מגיל צעיר שהגוף שלהם חכם ויודע

מתי הם צריכים לשירותים ומתי מתחשק להם משהו מתוק או משהו מלוח, ושהם יכולים לסמוך על הגוף 

(.224עמוד  2018שלהם כי אנחנו סומכים על הגוף שלהם )נתן, ע.   

 -שככל שהורים מדברים יותר על דיאטה עם ילדיהם נמצא, איילת קלטר מציינת כי , 2013משנת בכתבה 

תופעה זו מחזקת עמדת מומחים רבים, הרואים חשיבות רבה ודף משקל. כך יסבלו הילדים יותר מע

יר את שפת הדיאטה בשפת האכילה, המקנה כלים לאכילה קשובה לצרכיו הטבעיים של הילד בצורך להמ

 לרעב ושובע. 

העובדה שמראהו  לגביילד בתחום האכילה, -יחסי הורההמוסיפה למורכבות קלטר מעלה נקודה נוספת, 

גדרים כבעלי לכאורה מדד חברתי לגבי איכות ההורות עצמה. הורים לילדים המוחיצוני של הילד מהווה ה

עודף משקל תופסים את עצמם, שלא בצדק, כהורים מזניחים ופעמים רבות הם חשופים לביקורת 

חברתית. תפיסת "האידאל" החברתי והתפיסה השגויה שמשקל הגוף הוא בעיקרו תולדה של כוח רצון 

"שפת  ומאמץ, גורמים להפעלת לחץ על ההורה, שמתוך החרדה וחוסר האונים שלו מעודד את הכנסת

הדיאלוג של שפת הדיאטה הוא דיאלוג המלווה בפחד, רגשי אשם,  .הדיאטה" לדיאלוג בינו לבין הילד שלו

דיאלוג כזה כרוך חרדה, בלבול, חוסר אונים וחוסר ידע אצל ההורה, ובסופו של דבר גם אצל הילד. 

וכמה הילד אוכל, המלווים בסיכונים רבים, ביניהם מסרים סותרים וחוסר עקביות או פיקוח תזונתי על מה 

לאוטוריטה הפרטית של הילד. הפלישה  ובעיקר פלישה אינסופית -בהתניות, פרסים, איומים והפחדות 

ישנה גם התניית הקינוח בסיום כל האוכל מהצלחת יכולה לבוא לידי ביטוי בהערות מעליבות, מבטים וכו'. 

ינוכי או רגשי )פרס או פינוק(, הקצאת או בקשת רשות לקבלת מנה נוספת, שימוש באוכל כאמצעי ח

.ך ממנו כמות גדולה יותר ועודממתק אחד ליום, הפיכת התפריט לדל קלוריות בכדי שניתן יהיה לצרו   

תהליכים אלה מלווים רבות בביקורת ומילות גנאי לגבי המראה החיצוני, סנקציות ואפליה על רקע משקל 

אלו עלולים להוביל ליצירת בעיות בדימוי העצמי, חוסר בין הילדים שברובה אפילו אינה מודעת. כל 

  ביטחון, הפרעות אכילה ודיכאון, התקפי זלילה והשמנה.



הטיפול בהשמנת ילדים מתוך הצורך לשלוט בדפוסי האכילה שלהם פוגע בבקרה העצמית על פי קלטר, 

ועלול לגרום רק לעלייה במשקל. -שלהם, בביטחון שלהם בעצמם ובגופם   

(.1/8/20בתאריך  , נדלה  y net  "?31/7/13)קלטר, א. מתוך: "הורים, אולי תצאו לו כבר מהצלחת,  

בנוסף לפגיעה בדימוי העצמי, לחוסר הביטחון וכו' כמובן שהקשר בין ההורה והילד נפגע היות והוא 

 מושפע בין השאר מהיחסים הסובבים את האכילה ותפיסת הגוף. 

במהלך הטיפול בהורות בשפת האכילה נשאף לייצר נפרדות בין הזהות שלי כהורה לבין הזהות של הילד. 

אם אין נפרדות ההורה חושב שמה שטוב לו טוב גם לילד שלו. אם תהיה נפרדות וההורה יאפשר לילד 

לד, הילד יכול בחירה הוא יוכל לפתח את עצמו; צריך לאפשר לילד גילוי. כשההורה קשוב ונענה לצרכי הי

להתפתח ולפתח נפרדות. כשההורים מגיעים לטיפול נברר איתם מה עובר עליהם, אילו ערכים מנהלים 

ילד; -אותם, אילו מחשבות מנהלות אותם מול הילד. לא נטפל בהורים אלא בהורות, בקשר הורה

ין שליטה על ללא תנאי, הבנה שלהורה א -כשמטרות הטיפול הן בין השאר הידוק הקשר, קבלת הילד

גם אם היה רוצה או אם נדמה לו שיש לו, פיתוח מודעות לביקורת ולרצון לשלוט, ננסה להבין אם  -הכל

 הילד פועל מתוך רצון לרצות, מתוך פחד, ציות וכו'. 

לפעמים נגלה ששפת האכילה היא דלת כניסה לעולם שלם של רגשות, צרכים, ועוד. הטיפול בשפת 

. האכילה היא למעשה עולם עמוק של מערכת יחסים.    האכילה הוא ראי ליחסים  

בטיפול בהורות המטפל יחמול על ההורה מתוך שאיפה שההורה יוכל בהמשך לחמול על ילדו; המטפל 

 יהיה נוכח עם הקושי של ההורה כדי שאחר כך ההורה יוכל להיות עם הילד בקושי שלו. 

של החוויה.  המטפל יהיה אמפתי לכאב ולקושי ויעשה נורמליזציה  

 בשפת האכילה נשאף ללמוד שפה חדשה:

, כי רק אני יודע מה טוב לגוף שלי.להקשיב  

, כי באמת הכול מותר.לבחור  

, רק מה שטעים, בריא ועושה לי טוב. לאכול  

 שפת האכילה מתמקדת בשלושה עקרונות מפתח:

הגוף יודע מתי הוא רעב, למה הוא רעב וכמה.  -. קשיבות לגוף1  

כלומר קבלה של הצרכים של הגוף. -המציאות . קבלת2  

. הגוף יודע איזה משקל נכון לו וידאג להגיע אליו.3   

 השאלון-

שאלות. )השאלון מצורף כנספח לעבודה(. 24השאלון מורכב מ   



.40מהם מעל גיל  50לפחות  הם הורים. 88%אנשים ענו על השאלון.  74  

שדיווחו שהוא  31%לעומת  בהכרח קשור לזיכרון ילדותדיווחו כי המאכל האהוב/השנוא עליהם לא  %69

 קשור.

:לדוגמא שאלה לגבי זיכרונות ילדות נעימים הקשורים לאוכל/האכלה ולקשר עם ההורים ענוב  

כל ; כולם יושבים יחד לאכול ארוחת ערב ומספרים איך עבר עליהם היוםאוכל תמיד סימל בית ואהבה; 

תמיד , הבית שלנו סבב סביב אוכל טוב ויין מאז שאני זוכרת את עצמי יכרון ילדות שיש לי קשור באוכל;ז

הכנת אוכל עם אמא שלי ; ארוחות משפחתיות; ארוחות שישי משותפות; הרבה אנשים והרבה אוכל ושמח

מנחם, אוכל אוכל  שפע של שטויות, אכלנו אוכל אמיתי;ארוחות מסודרות, עשירות, לא היה כזה ; בחגים

ואבא שתמיד מכינים אוכל אהוב, עוגות מיוחדות ליום הולדת, מעשה ידיו של אבי, אמא ביתי משובח; 

ישי וחגים שכולם יחד סביב השולחן; ארוחות משפחתיות בשבת בבוקר סלטים ומאכלים מיוחדים לימי ש

אצל סבתא; תמיד היה אוכל חם וטרי; מרק עוף של סבתא ואבא שלי; אכלנו הרבה פסטה, הקאתי אחרי 

מסעדת דגים; חשיפה לסוגי אוכל מגוונים; הייתי הולכת עם אמא לגן שעשועים והיא הייתה שאכלנו ב

מאכילה אותי חמין כל יום שבת; האוכל הטעים שאמא מבשלת, ריחות טובים; אבא לוקח אותי לגלידה, 

תה מלאה תמיד בפיצוחים; ארוחות בוקר משותפות יקופסת פח שאבא קרא לה 'קופסת הפלאים' והי

ת. בשבתו  

:לדוגמא שאלה לגבי זיכרונות ילדות לא נעימים הקשורים לאוכל/האכלה ולקשר עם ההורים ענוב  

הייתי ילדה שמנה וזה הפריע לאמא שלי; עקב אנמיה הכריחו אותי לאכול עגבניות וכבד; לא להשאיר 

ת כל הצלחת אוכל בצלחת, יש ילדים רעבים בעולם; אוכלים ארוחת צהרים בבית ולא בחוץ; חובה לסיים א

ולאכול גם את מה שלא אוהבים; הייתי ילדה רזה ואנמית והכינו לי מאכלים 'מזינים' שהיו שנואים עלי; היו 

מכריחים אותי לאכול ארוחת צהרים ומכינים לי לבית הספר סנדויצ'ים לא טעימים אז לא הייתי אוכלת; 

רים עשו דיאטות אז לילדים לא הרבה מסתכלים לי בצלחת ומעבירים ביקורת אם זה טוב או לא טוב; ההו

מה לאכול; הכריחו אותי לאכול דברים שאני לא אוהבת; הערות על אכילה מרובה ובעקבות כך נסיונות 

להסתיר אכילה; אבא שלי העדיף שארזה כמה ק"ג; רצון לדיאטה ושלא ייקנו הרבה אוכל הביתה; אמא 

 שלי אסקרה על אכילת שוקולד.

שכן הכריחו אותם. 40%אותם לאכול מזון כלשהו לעומת טענו שלא הכריחו  %60  

שכן מנעו או הגבילו אותם.  30%טענו שלא מנעו או הגבילו אותם לאכול מזן מסוים לעומת  %70  

הייתי ילדה שמנה ואמא שלי ניסתה לגונן עלי ולא הרשתה לי לאכול דברים שאני אוהבת; ביקשו ממני לא 

גיל ההתבגרות; עד גיל עשר כמעט לא אכלתי כלום והיו המון ריבים להגזים עם אכילת מתוק, במיוחד ב

על אוכל; לא הגבילו אותי בכלום, גם לא באכילת ממתקים ולכן גם לא אכלתי אותם בהגזמה; לא היו 

מתוקים בבית; בשר הכריחו מתוקים הגבילו; היו דברים 'מוקצים' בבית כמו צ'יפס, נקניקים שמנים, 



הגבילו במאכלים מסוימים שנחשבו לא בריאים; הגבילו אותי באכילת ממתקים  גבינות שמנות וחמאה;

 וכתוצאה מכך נהגתי לאכול בסתר; שוקולד לא נכנס הביתה.

שאלה לגבי הקשר בין דימוי הגוף לבין תפיסות הגוף בבית בו גדלתי חלק מהאנשים ענו שאין לדעתם ב

 קשר ואחרים ענו שזה השפיע מאוד. לדוגמא:

הייתי עסוקה בדיאטות; קישרתי בין מסרים שסימנו שאני אוכלת יותר מדי ואי שביעות רצון  כל החיים

ממשקלי; בבית בו גדלתי הייתה מודעות גבוהה לאכול אוכל בריא ובתור מישהי שהייתה מלאה הייתי 

תמיד בקונפליקט עם עצמי לרדת במשקל לעומת הרצון לאכול כל מה שבא לי; אמא שלי ואחותי רזות 

אני יותר דומה במבנה לאבא שלי ואוהבת לאכול, זה תמיד היה אישיו בחדר; אמא שלי גם היום מעירה ו

לי על הגוף שלי ועל הרגלי האכילה שלי ועושה את זה גם לבנות שלי; התפיסה הייתה שלהיות שמן או 

תי אוכלת רזה זה לא בריא, הם נאבקו תמיד לרדת במשקל ולהעלות אותי במשקל; בגיל ההתבגרות היי

ממתקים ומסתירה את העטיפות; מעולם נושא האכילה לא היה נושא שהושם עליו דגש, אני מרוצה מאוד 

מדימוי הגוף שלי; תמיד הרגשתי שמנה ותמיד היו אומרים לי שצריך 'לשמור'; הסבירו לי מה בריא ומה 

י שאני שמנה מדי; ראיתי לא אבל לא מנעו ממני לאכול כלום; ביום שהגבילו אותי באכילת שטויות הבנת

את אמא עושה כל דיאטה אפשרית, היום אני יודעת לומר שיש לה הפרעת אכילה; אני אף פעם לא 

מרוצה מהמראה שלי, בדיוק כמו אמא שלי; אכילת מתוק מומלצת לעיתים רחוקות ויש מאכלים שהם 

קובל בבית; בבית כל הזמן מחוץ לתחום כי הם משמינים )חמאה, מיונז(; הרבה לומדים מחיקוי וממה שמ

העירו לנו שלא נאכל הרבה מדי כדי שלא נהיה שמנים, אני כל חיי אנסה להיות רזה כי רק ככה אני 

חושבת שיהיה לי טוב בחיים, גדלתי בבית שבו רזה זה יפה ומצליח, אני מנסה לא לעשות את זה לילדים 

.שלי  

ות גוף בילדות ענו לדוגמא: א אכילה ותפיסשאלה לגבי אופי הקשר עם ההורים בנושב  

כל מה שקשור לאוכל היה בעייתי; הבעיה הייתה לא במשפחה אלא מול החברה; לאכול בריא כדי לגדול, 

לא לאכול אוכל לא בריא; תיאבון הוא סמל לבריאות; לאכול כל דבר במידה, גם שוקולד בריא לגוף כל עוד 

בריאה מבלי להגביל לא מגזימים איתו; אוכל זאת הנאה אבל צריך לדעת מתי לעצור; ניסו לעודד אכילה 

ות ארלא עיסוק במשקל אבל עיסוק בנבמאכלים, אבל זה לווה בהערות על הגוף שלי ועל איך אני נראית; 

וטיפוח; אמא הייתה מעירה לגבי השמנה; תמיד שמו לב למה שאני אוכלת; ההורים חשבו שרזה זה יפה 

ה שצריך, כולנו שמנים; צריך לגמור תמיד היה אוכל טעים וטעים אוכלים יותר ממ וטוב ומוביל להצלחה;

 מהצלחת; לא דובר על השולחן אבל היה שם מתחתיו.

שאלה לגבי אופי הקשר עם ההורים בנושא אכילה ותפיסות גוף היום ענו לדוגמא: ב  

אני מעניקה לילדים שלי את אותה מודעות שאני גדלתי עליה: להשתדל לאכול בריא ובמידה; מודעות 

יום זה עניין שמתייחסים אליו, אם מישהו מהנכדים משמין מעט מעירים על זה; גם לאכילה בריאה; גם ה

היום אמא שלי מעירה לי ולבנות שלי; נשאר כשהיה, קשר בריא ביותר המבוסס על הנאה מהחיים 



בודקים אם עליתי או ירדתי, מה אני ואהבה; מודעות לחשיבות האוכל הבריא והפחתת הג'אנק פוד; מאוד 

ירים; אמא יכולה לזרוק הערות על המשקל שלי; אכילה זה בריאות, שמחה, חגיגה; אמא שלי אוכלת ומע

עדין מעירה לי אם אני עולה שני קילו; היום אני נהנית מהאוכל, נהנית לאכול ולא אכפת לי שאני שמנה, 

  אמא שלי עדין מעירה לי שעלי לרזות אבל זה הכל; במשפחה שלי כולם רזים ואוכלים כשרוצים.

שאלה איך הקשר סביב נושא האכילה ותפיסת גוף עיצב את מי שאת/ה היום ענו לדוגמא: ב  

לא להגזים בכמויות, להשתדל לאכול בריא; עסוקה בעודף משקל שלי, נזהרת בהערות בנושא אוכל כלפי 

ילדי; במלחמה תמידית עם המשקל, היום אני חזקה פיזית יותר מתמיד אז מרגישה קצת יותר טוב עם 

שנים, תובנה של אדם בוגר ומבוגר הגוף שלי; תמיד חשה שמנה; משמעת עצמית; זה משהו שהגיע עם ה

שעבר הריונות ושינויי גוף, עד היום אני לומדת ובודקת מה טוב לי ומה לא, לא אוכלת סתם, ומשתדלת 

לאט לאט להימנע ממה שלא טוב; דווקא הגישה הנונשלנטית לאוכל גרמה לי שלא לעשות מזה עניין ו

פיתחתי לבד מודעות לאכילה נכונה ובריאה; כשאני מתאמנת פחות זה ניכר בגוף ולא טוב לי עם זה; 

שומרת על בריאות וספורט ועל אכילה של הרבה ירקות; לאוכל ולאכילה אין קשר לתפיסת הגוף שלי; אני 

עשות את זה לבנות נמנעת ממאכלים מסוימים; יש מילים שאני לא מוכנה לשמוע, ואני משתדלת לא ל

שלי; אני לא תופסת את עצמי כשמנה גם כשעולה במשקל; הנושא מאוד נוכח אצלי בחיים; קל לי להרגיל 

את עצמי למזונות מסוימים; בזכות ההתייחסות של הורי אני אוהבת את עצמי, אוהבת אוכל טוב ומשובח, 

י; אני חושבת על מה שאני מכניסה ואכילה של כזה היא אחת מהנאות החיים שלי ואני שלמה איתה לגמר

במשקל, מוטרדת שהוא  לפה ובמקביל תמיד שואפת להיות 'קולב'; עד היום בגילי המופלג אני עסוקה

גבוה ונבוכה ממבטי אחרים; השפיע לטובה היות וגרם לי לחיות באורח חיים בריא; אני שומרת על 

קילו על מנת  3-2ת רצון קבוע וניסיון לרדת האכילה ומנסה לחזור לגוף של לפני כמה שנים; חוסר שביעו

להגיע לשלמות; מחשיבה את עצמי כמי שסובלת מהפרעת אכילה, תקופות של אכילה קיצונית ועלייה 

קילו יותר במצב רוח  4-3במשקל ואחר כך דיאטה קיצונית כדי לחזור למשקל הרצוי, בתקופות בהם אני 

בטוחה שכולם רואים שהשמנתי, כשיורדת במשקל לא טוב ומרגישה לא בנוח במפגשים חברתיים, 

; כשהייתי שמנה היה לי קשה להגיע לאינטימיות מרגישה טוב מאוד עם עצמי; הערצת רזון הייתה ונותרה

.מלאה  

 בשאלה לגבי הקשר עם ההורים באופן כללי, הרוב ענו שהקשר טוב.

ה של יחס זה על הקשר עם בשאלה לגבי הקשר בין היחס לאוכל, אכילה ותפיסות גוף לבין ההשפע

 ההורים ענו לדוגמא: 

אני נמנעת מלאכול דברים מסוימים ליד אמא שלי; בגלל שיש לי קשר טוב עם הורי אז הם תומכים בי 

וקונים מצרכים בהתאם; אני מניחה שזה עוד משקע במשקעים שנוצרו בינינו, אין ספק שלמשקל יש 

לי היא שאוכל מה שהם מבשלים או אופים; קשר של משקל כבד ברעש שביחסינו; הדרך שלהם לדאוג 

שיתוף ופתיחות; בגלל היחס שחוויתי בילדות ביחס לאכילה, אני סובלת מהפרעות אכילה ומדימוי גוף 



קשור לאופן שבו מסתכלים על מישהו איך הוא אוכל, מבקרים אחד את השני על איך הוא נראה כי נמוך; 

וף שלו כך הוא מפתח יחסים בריאים יותר עם הסביבה.ככה אוכל וכו'; ככל שאדם מרוצה מהג  

 בשאלה לגבי האפשרות לנהוג אחרת מהוריך ענו לדוגמא: 

לא מעירה על אכילת יתר; שמה יותר דגש על אוכל בריא; הם עשו טוב ממני; הלוואי והייתי כמוהם; אני 

, חשיבות אכילה וירקותמאפשרת לילדי יותר בחירה, יותר מסבירה את הרציונל לאיזון בין ממתקים 

 טוב עם עצמם אז שמים דגש על יותר אני מנסה שהמשקל לא יהיה אישיו, ואם מרגישים פחות בריאה;

פעילות גופנית ופחות אכילת ממתקים; לשים לצרכים שונים בין אחים, חילוף חומרים ולא לדחוף אוכל; 

י לשמור על המשקל בתחילת גיל לא מכריחה לאכול מה שלא אוהבים; הייתי שמחה אם היו אומרים ל

אני משתדלת לעשות הכול ההתבגרות; פחות מבקרת ושיפוטית; לצערי מה שעשו לי אני עושה לילדיי; 

מי, לצערי אני לפעמים נכשלת ומעירה להם על אכילה; פחות מסתכלת בצלחת, פחות מעירה הפוך מא

רקות ומגוון; לא אוסרת על אכילת באופן ישיר; לא מכריחה לסיים מהצלחת; מעודדת תפריט עשיר בי

.; להסתכל על המרכיבים של מה שאוכליםמאכלים  

ענו שהם  8.3%ענו שהם הורים קשובים,  90%בשאלה לגבי איזה סוג הורה אתה מחשיב את עצמך 

ענו שהם הורים שמאפשרים חופש  1.7%הורים שמחליטים עבור הילדים שלהם מה טוב ונכון בשבילם ו

גבול.בחירה ללא הצבת   

ענו שההורים  26.9%ענו שההורים שלהם היו קשובים,  56.7%שאלה על סוג ההורות בבית בו גדלת: ב

פשרו להם חופש בחירה ענו שההורים שלהם א 16.4%-שלהם החליטו, שלטו לגבי מה טוב ונכון עבורם ו

 ללא הצבת גבולות. 

שענו  16.2%ענו שכן. )לעומת  83.8%בשאלה לגבי האם יש להגביל ילדים באכילת מזונות מסוימים 

 שלא(.

 לגבי אופן ההגבלה התקבלו תשובות כמו: 

ממתק אחד ביום חוץ מאשר באירועים חריגים; להגביל אכילת מתוק; לדעת לשים גבולות; לאכול הכל 

במידה; לאכול בעיקר דברים בריאים ומזינים; לא לאפשר להגזים באכילת ממתקים, סוכרים ומזונות 

בשומן; הכל מותר במידה; לא לקנות אותם הביתה; לא הייתי מגבילה אבל כן הייתי ממננת;  רוויים

מתוקים וחטיפים במידה; לא לשתות מוגז/מתוק; לאפשר ג'אנק פוד רק פעם בשבוע; לשמש מודל 

לאכילה מיטיבה; להגביל כמות ממתקים תוך הסבר על בריאות, סוכר וחומרים כימיים שלא בריאים לגוף; 

גביל לפעם ביום או פעם בשבוע; לנקות את הבית מפיתויים; להדגים איזון ולהסביר את החשיבות; לה

       שיח סביב מה בריא ומה לא; לאפשר במידה ובזמנים קבועים וידועים מראש, תלוי בגיל הילד.

פחות,  בשאלה האם את/ה קשוב/ה לגוף שלך באכילה ובחיים בכלל כולם ענו שכן, לפעמים יותר לפעמים

 לא כמו שהיו רוצים אבל מבחינה עקרונית כן.



 בשאלה האם האכילה לש ילדיך היא אכילה קשובה או מושפעת מהציפייה ממנו/ה ענו לדוגמא: 

חלק ענו שהאכילה קשובה, חלק ענו שהיא גם מושפעת וגם קשובה וחלק ענו שהיא לרוב מושפעת 

 מהציפייה. נכתב גם על ההשפעה והלחץ של הסביבה. 

 בשאלה לגבי היכולת לשנות את היחס של ההורים שלך לאכילה ולתפיסות גוף ענו לדוגמא: 

הייתי משנה את החרדה הזו של אמא שלי שאני אהיה שמנה; מוותרת על ההערות בדבר כמות האוכל 

 ות הורי הגוףשאני צורכת; להיות פחות ביקורתי לגבי אוכל בגיל ההתבגרות; בזכות המוטיבציה שלי ובזכ

שלי נראה כמו שהוא נראה היום; לשחרר ולא להתעסק בזה כל הזמן; שיבינו שלהיות רזה זה לא הכל, 

לאמא יש מעורבות גדולה  -לא להשתמש במילים כמו שמנמונת ולא להגיד 'יש לך כרס'; ביחסים ביניהם

ק בנושא מדי בצלחת של אבא; מרחב גדול יותר לצד גבולות; הייתי מקווה לקבלה ללא תנאי; להתעס

 פחות; לשדר שכולם יפים, היופי הוא בשוני. 

  

באמצעות התשובות ניתן כי שפת הדיאטה שולטת היות והיא מוטבעת בתוכנו. ניכר  מהתשובות לשאלון

 לשים לב לשימוש במילים המדגישות את ניסיונות השליטה במשקל ובאכילה. 

השליטה היא הוראה, הגבלה, חוק ) הפתרוןונות השליטה הם הבעיה ולא בטיפול, נשאף להבנה כי ניסי

כאילו הם כשההורים מנסים לשלוט נדמה כאילו הם יודעים טוב יותר, . (שנועד לנהל התנהגות או פעולה

 הידע על הגוף של הילדיםכאילו כמו רעב ושובע,  של ילדם מכירים ושולטים בתחושות הטבעיות של הגוף

ם. מופקד בידיה  

שפת השליטה והיא זו שמנהלת את חייהם, את  -דים שבויים בשפת הדיאטהכל עוד ההורים ו/או היל

האכילה ונכנסת לתוך מערכת היחסים ביניהם, הם יתקשו להתפנות לצרכים, לרעב האמיתי. ההורים 

רוצה ומתאים לו באמת באכילה ובחיים בכלל.  הילד והילדים יתנהלו לפי מה צריך ולא לפי מה  

זרת הקשב לקודים איתם באנו לעולם: מתי אנחנו רעבים ולמה אנחנו מטרה נוספת בטיפול היא הח

 רעבים; נשאף לעבור מאכילה מבוקרת ונשלטת בשפת הדיאטה לאכילה קשובה, אינטואיטיבית. 

ההנחה של שפת האכילה היא שקיים איזון ביולוגי וכל התערבות חיצונית משבשת יכולת מולדת זו. אם 

והיחסים בין הורים וילדים עלולים להשתבש. אכילה היא פעילות  נתערב המשקל, היחסים עם הגוף

  טבעית, בריאה ומענגת. בתרבות משופעת מזון ומלאה בשפת הדיאטה האכילה לעיתים מעוררת אשמה.

נקודה נוספת שעלתה דרך התשובות לשאלון היא שגבולות נוקשים מעוררים מרד. גם במרד יש ניתוק 

וף ולעצמי אלא עסוק במרד. כשההורה מאפשר מרחב, ניתנת לילד זכות מהגוף היות ואני לא קשוב לג

לבחור; המרחב והבחירה הם ההיפך של הצמצום וההגבלה. השאיפה היא לייצר שפע כדי שתהיה 

 בחירה.       



 סיכום-

והוא יכול להוביל לקבלה או לסבל, ולכן נשאף לקבל את הוא חלק מהחיים  הכאב ,תפיסת ה'אקט'לפי 

משלב את השלווה לפי המודל הטיפולי של תפיסת האקט, הטיפול הקבלה תמנע את הסבל. ש כדיהכאב 

להבדיל בין לקבל את הדברים שאי אפשר לשנות, את האומץ לשנות את מה שכן אפשר והתבונה 

 השניים. 

ות כיום יש גישות שונות לטיפול ביחסים בין הורים וילדים; יש גישות שמכניסות את הילד לחדר ואחר

הטיפול בהורות על שעובדות רק עם ההורים; גישות המתמקדות בטיפול בילד, בהורה או בקשר שלהם. 

פי שפת האכילה הוא טיפול בהורים, בהורות שלהם; באמצעותם ניתן יהיה ללמוד על הילד שלהם ועל 

לות , ערכים, פעיקבלה, להיות ב'כאן ועכשיו') ששת המאפיינים של אקט,הקשר שלהם. באמצעות 

(, נשאף ליצור קשר עם ההורה, לבסס אמון ולאפשר לו לחוות יבת, הפרדה קוגניטיבית, אני כהקשרמחו

  על מנת שיוכל לטפל בקושי הקיים בקשר עם הילד.  ,קשר שיוכל להוות בסיס ותמיכה

מהרקע התיאורטי שהצגתי ומהתשובות לשאלון ניכר כי האוכל, האכילה וההאכלה הן חלק בלתי נפרד 

ן הורים ערכת היחסים בין הורים וילדים. לאוכל, אכילה וההאכלה יש השפעה משמעותית על הקשר ביממ

, על הדימוי העצמי שלו ועוד. באמצעות השאלון ניכר היה כי יש גם וילדים, על הזהות שהילד מגבש

 לו;ו לגבי היחס שלו לילדים שעם הורי אדם גדל ועל מערכת היחסים שלוהשפעה רבה על הבית בו 

קשר בין אופן כלומר העברה בין דורית נכנסת בין השאר לנושא האוכל, אכילה והאכלה. בנוסף, יש 

ההיקשרות של ההורה והילד לבין הקשר סביב נושא האכילה ולהיפך: קשר ישיר בין ההאכלה בתחילת 

 החיים לבין תהליך ההיקשרות. 

לך כתיבת העבודה בפרט היא כי שפת התחושה העיקרית המלווה אותי במהלך השנה הזו בכלל ובמה

במהלך השנה למדתי לזהות את שפת הדיאטה ולצד  הדיאטה אכן נוכחת בכל מקום ושגורה היטב בפינו.

, כמו רובנו, התחדדה אצלי ההבנה שחונכתי; זה להרחיב את הראייה ואת ההקשבה שלי לשפת האכילה

כילדה וכאמא. שהשפה הזו היא חלק מחיי ו על פי הערכים של שפת הדיאטה  

נוכחתי לגלות עד כמה בפרט, ת לשאלונים במהלך הקריאה של התשובוו ,במהלך כתיבת העבודה בכלל

את ילדיהם לאכילה וגם כשההורים חושבים שהם קשובים ומעודדים  ,בפי הרובשגורה  ת הדיאטהשפ

מרבים להשתמש בשפת הדיאטה.  הם עדין ,קשובה  

אחרי כל כך הרבה שנים, בהם הורגלנו כחברה לדבר, לחנך, לרפא, ליצור קשרים דרך שפת הדיאטה אני 

מרגישה כי שפת האכילה היא אכן שפה חדשה, פורצת דרך וככזו היא דורשת ממני כאישה, כאמא 

וכמטפלת לתרגל אותה, להמשיך ללמוד ולהעמיק בה על מנת להרגיש שהיא שפתי המדוברת באופן 

  י ואמיתי. טבע
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 נספח

-השאלון  

 

אלון עבודת גמר, שפת האכילהש  

. גיל1  

. האם את הורה2  

. מה המאכל האהוב עליך3  

. מה המאכל השנוא עליך4  

. האם המאכל האהוב/השנוא עליך קשור לזיכרון ילדות שלך?5  

. אילו זיכרונות נעימים הקשורים לאוכל/האכלה ולקשר עם הוריך יש לך מתקופת הילדות?6  

הקשורים לאוכל/האכלה ולקשר עם הוריך יש לך מתקופת הילדות?. אילו זיכרונות לא נעימים 7  

. האם הכריחו אותך בילדותך לאכול מאכלים שלא רצית?8  

. האם מנעו או הגבילו אותך באכילת מאכלים שרצית לאכול?9  

 פרט

. האם בעינך יש קשר בין הדימוי העצמי ותפיסת הגוף שלך לבין היחס לנושא האכילה ותפיסת גוף 10

בו גדלת? בבית  

. א. מה היה בילדותך אופי הקשר בינך לבין הוריך בנושא אכילה ותפיסת גוף?11  

 ב. מה אופי הקשר בינך לבין הוריך בנושא אכילה ותפיסת גוף היום?

 ג. איך הקשר עיצב את מי שאת/ה היום?

 ד. מה אופי הקשר שלך עם הוריך בכלל?

לה ותפיסת הגוף לבין אופי היחסים באופן כללי.ה. האם את/ה מוצא/ת קשר בין אופי היחסים באכי  

 אם כן, מהו.

. האם יש דברים הקשורים לאכילה ותפיסת גוף שהוריך עשו שהיית עושה אחרת?12  

שולט ומחליט עבור ילדך,  -. איזה סוג הורה את/ה מחשיב/ה את עצמך. הורה קשוב, הורה רודן13

 הורה שמאפשר לילד חופש ללא הצבת גבול

היית מגדיר את ההורות בבית בו גדלת?. איך 14  



. האם לפי דעתך כדאי להגביל ילדים באכילה של מזונות מסוימים?15  

 אם כן, פרט

. האם אתה קשוב לגוף שלך באכילה ובחיים בכלל?16  

. האם לדעתך האכילה של ילדך/ילדתך היא אכילה קשובה או אכילה המושפעת מהציפייה 17

 ממנו/ה?

שנות משהו ביחס של ההורים שלך לאכילה ולתפיסת הגוף מה היית משנה?. אם היית יכול ל18  

. האם יש משהו שחשוב לך לשתף בהקשר של אכילה/הרגלי אכילה/האכלה שלך כהורה /כילד?19  

 

 

-קישור לשאלון  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2bXDCCzr2IJP-Zw15wzKKW8bdUbliJNWc_5_niDEi0q_AwQ/viewform?usp=sf_link 
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