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 מבוא

אמצעי ובכי של רעב הוא אחד מ עות הראשונות של חייהםתינוקות מתחילים לינוק בש

ם הינושובע ניתן בקלות להניח שרעב  כן, להעולם. עורת הראשונים של התינוק עם התקש

ביותר שלנו. למרות זאת, זהו אינסטינקט שיש  יםוהפרימיטיבי יםהבסיסי יםהאינסטינקט

ק עד שהוא נמוצעים לו; התינוק יו תמ"ל.  כשתינוק בוכה, הנקה או תמידיבאופן ולשמר לחזק 

חש טוב יותר. מרבית התינוקות עושים מעט מאוד במהלך החודשים הראשונים לחייהם, עד 

שיכולתם לאכול מבשילה ויחסי ההאכלה עם ההורים מגובשים במלואם. בדרך זו, אינסטינקט 

 האכילה אינו רק לצורך תזונה פיזית, אלא מבטיח היקשרות למטפל. 

עם גדילת התינוק, האכילה הולכת ונעשית מורכבת יותר. באופן מפתיע, נראה כי 

מהילדים בארצות הברית מפתחים הרגלים  25-45%-האינסטינקט לאכול הוא עדין ביותר. כ

שמוגדרים על ידי רופאים ומטפלים כ"הפרעות האכלה". הם עשויים לסרב לאכול מאכלים 

ו קבוצות מזון שלמות. אחרים אוכלים יותר מדי. בעלי טעם או מרקם מסוימים או אפיל

חשדנות מוגברת כלפי מזונות מסוימים צפויה בפעוטות, אך חלק מההורים מגיבים בפאניקה 

על שלבי התפתחות נורמליים אלה. תגובה זו עלולה לגרום לביטול האינסטינקט המולד של 

 ס אחד". התינוק הבררן, שהוריו הופכים כל ארוחה לקרב על "רק עוד בי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"אבא שפיצי ואמא מיצי אוהבים 

 . את פיצימאוד להאכיל 

 כמה מאכזב!  -אך הוא מסרב

 דוחה את האוכל שאיננו אוהב.

 

 תראה תראה, ציפור שמה עפה!

 ומיד היא תוחבת חומוס בלאפה.

 

 פיצי הבט, תראה את הדג!

תקבל  -אם תפתח פה גדול

 מתנת חג

 

 

מתוך הספר "טריקים בצלחת" מאת: סימה להט ועמית מירון.  

מגולל בדרך הומוריסטית את סיפורם של הורים הספר 

. המנסים להאכיל את בנם, פיצי, בכל טריק ותעלול אפשרי

 .להוריםהסיפור כתוב בחרוזים וטומן בחובו מסר חינוכי 



במקרים אחרים, ההורים המודאגים מבן חמש "שמנמן" מונעים ממנו מנה נוספת. עם הזמן 

הילד מותנה על ידי הוראות הוריו, להתעלם מהאינסטינקטים שלו, למרות שלרוב זה לא 

טים מתוגמלים על אכילת מזון בריא נושמוביל לתוצאה הרצויה. מחקרים מראים שילדים 

 ,לממתקים. בסיטואציה זו קיים מתח רב ים תכופותשתוקקומלאהוב פחות את מזונות אלה 

מאחר שלעיתים קרובות הורים חושבים שהם צריכים לקחת יותר שליטה בנושא זה ממה 

 שבאמת רצוי.

 

 

 

 

 

התוצאה היא שהילד לא  מקשר בין החוש הפנימי שלו לרעב ושובע, אלא מסתמך על אותות 

למצב של אכילה תקינה יש צורך חיצוניים על מנת להחליט מתי וכמה לאכול. על מנת להגיע 

באינסטינקט הראשוני ביותר ובלימוד התנהגויות אכילה בריאות. כשהאכילה משתבשת 

הורים ומטפלים מוצאים את עצמם בצומת דרכים: האם לתקן את התנהגות הילד ולאמן אותו 

לאכילה נכונה או לאפשר לו לגלות מחדש את האינסטינקט הפנימי ולסמוך עליו. התשובה 

 לשאלה זו חלוקה בקרב רופאים ומטפלים ואף מסביב לשולחנות האוכל בבתים רבים.

 

 תמשמעת הורי ותנסגנו

סגנון משמעת הורי הנו מונח מרכזי בבחינת מושג ההורות שהוטבע לראשונה על ידי 

Baumrind 70 -בתחילת שנות ה.  

 ההורית הם:  מדים להגדרת סגנון המשמעתשני המ

  תגובתיות הורית(Parental responsiveness)  

 שנות הורית דור .(Parental demandingness)  

 

היא המידה, שבה ההורים מעודדים באופן מכוון ייחודיות, ויסות עצמי  -תגובתיות הורית

והדגשת ה"אני" של הילד. כל זאת על ידי היותם מכוונים, תומכים ונענים לצרכים של ילדיהם. 

הורית גבוהה פתוחים לדון עם ילדיהם על צרכיהם ובקשותיהם. הורים הורים בעלי תגובתיות 

 תגובתיים מתוארים לעיתים קרובות גם כחמים ותומכים .

הם צריכים לבקש רשות לקבל תוספת, או  מבעליאני מפקדת האכילה של הילדים, וממני או 
קום שמוצף כיבוד של מתוקים, הם כבר הפנימו לפתוח את המקרר. וכשאנחנו למשל מוזמנים למ

שעליהם לבחור ממתק אחד בלבד. בהתחלה הגדולים עוד התרעמו עלינו: 'למה לכל הילדים 
 מרשים הרבה ממתקים ולנו רק אחד?' אבל אחרי שהסברנו שרק הם הילדים שלנו ורק להם 

       ."אנחנו דואגים, המסר הופנם

 .2017" אריאלה איילון. ידיעות אחרונות. מרץ הורים, צאו לילדים מהצלחת!"                                                       

                        



היא מכלול הדרישות שהורים מציבים לילדיהם כדי שישתלבו במבנה  -דורשנות הורית

ילדיהם כי  ומצפיםסטנדרטים גבוהים  מציבים המשפחתי. הורים בעלי שליטה הורית גבוהה 

 יענו להם.

 

 

 נוכחות הורית ותפישת ההערכה העצמית של הילד

הדימוי העצמי ובטחונו של ההורה ביכולתו לבצע את משימות ההורות מהווים נדבך נוסף 

בהשפעת המשפחה על הסיכוי של הילד להפוך למבוגר בעל בטחון עצמי ותחושת מסוגלות. 

נוספים הקשורים לסגנון הסמכות ההורית. נוכחות הורית וחוללות עצמית הנם שני מושגים 

המשמעות של להיות הורה נוכח פירושו להיות מישהו עם מחשבות ורצונות משל עצמו 

ומחויבות להוציאן אל הפועל. רק כאשר קיימת נוכחות שכזו הילדים  לומדים לתקשר, לחוש 

 בטוחים ולעמוד במשימות. 

לפעול ולהשפיע על אירועים בחייו, והיא חוללות עצמית היא אמונתו של האדם ביכולתו 

קשורה למידה שבה הורים תופסים את עצמם כמסוגלים לבצע מטלות שונות הקשורות 

  לתפקיד ההורי באופן מיטבי ואפקטיבי.

 

תגובתיות הורית בהאכלה         

מרבית התכניות למניעת תת משקל או משקל יתר בילדים שנעשו עד היום התרכזו בעיקר 

בהתערבות תזונתית עם מעט מאוד תשומת לב להתנהגות אינטראקטיבית בין המטפל לילד 

שמאפיינת את חווית האכילה הראשונית. מחקרים מראים שתבניות האינטראקציה בין 

הורית והעדר הדדיות גוררות בעיות האכלה  ההורה והילד שמבוססות על דומיננטיות

ילד והתנהגויות האכילה המתבססות  -ומקושרות לבעיות בגדילה. תבניות הקשר הורה

בשלבי הילדות המוקדמת משתרשות עם השנים ועל כן שנות החיים הראשונות הן זמן 

ובכך אידיאלי לעזור למשפחות לבסס תבניות תקשורת בריאות והתנהגויות אכילה בריאות 

 למנוע בעיות משקל עם הזמן. 

 תגובתיות הורית מאפייני

במהלך שנת החיים הראשונה, התינוקות והמטפלים לומדים לזהות ולפרש סימני תקשורת 

האחד של השני. תהליך זה יוצר את הבסיס לקשר רגשי והיקשרות  ,מילוליים ולא מילוליים

יש הפרעה בתקשורת ריא. במידה שרגשי ב -החיוניים לתפקוד חברתי ,בין התינוק למטפל



היחסים עלולים לסבול  ,המאופיינת באינטראקציה לא עקבית ולא תגובתית, בין הילד למטפל

מחוסר אמון וחוסר בטחון שמפריעים להתפתחות החברתית והרגשית של הילד. תגובתיות 

 הורית משקפת הדדיות בין המטפל לילד ומאופיינת ב:

 ות( להתנהגות הילדתגובה מידית )תוך מספר שני(prompt) . 

 .תמיכה רגשית בצרכי הילד 

  שינוי התנהגותי של ההורה כתגובה לאותות המתקבלים מהילד(contingent). 

 .התנהגות שמתכתבת עם התנהגות הילד ושאינה משתלטת 

 תגובתיות הורית מאופיינת כתהליך בן ארבעה שלבים:

 שמקדמים את הקשר עם הילד.המטפל יוצר שגרה, מבנה, צפיות והקשר רגשי  .1

 הילד מאותת על ידי תנועה, הבעות פנים וקול. .2

המטפל מזהה את האותות ומגיב מידית בדרך תומכת רגשית ובצורה שמתאימה  .3

 לשלב התפתחותי של הילד.

  הילד חווה תגובה צפויה מראש. .4

 

 

 יישום תגובתיות הורית בהאכלה        

 ההורית בתחום ההאכלה על ידי מספר דרכים:ניתן ליישם את עקרונות התגובתיות 

 יש לוודא  שסביבת ההאכלה נעימה וללא הסחות דעת.  .1

 הילד יושב בנוחות, כאשר הצורה אידיאלית היא עם הפנים לאנשים שסביבו. .2

 הציפיות מהילד נאמרות בבירור. .3

האוכל בריא, טעים, מתאים לשלב ההתפתחותי ומוצע בזמנים צפויים מראש שבהם  .4

 הילד יהיה רעב.צפוי ש

תגובה לסימני רעב ושובע של הילדים: מידית, תומכת רגשית ומתאימה לשלב  .5

 ההתפתחותי של הילד.

תגובתיות הורית גורמת לנוכחות והתעניינות הילד באכילה, הקשב לאותות פנימיים 

של רעב ושובע, יכולת לתקשר עם המטפל לגבי צרכיו על ידי אותות ברורים 

 אכילה עצמאית. והתקדמות לשלב של 



לתגובתיות האם יש תפקיד מרכזי בהנקה, כאשר האם לומדת לפרש את אותות 

הילד לרעב ושובע ולהאכיל אותו בהתאם. האכלה תגובתית מעודדת הדדיות בקשרי 

 האכלה ובאופן אופטימלי הילדים לוקחים אחריות על אכילה בריאה. 

בטבלה למטה מתוארת התפתחות התנהגות אכילה ותגובתיות הורית בילדים עד גיל 

 .שנתיים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



(Nonresponsive  feeding)  האכלה שאינה תגובתית 

תגובתית נובעת בעיקר מהעדר הדדיות בין  שאינההאכלה 

 המטפל לילד. העדר ההדדיות עשוי לנבוע ממספר גורמים:

המטפל לוקח  -(controlling/pressuringשתלטנות ) .1

 שליטה על סיטואציית ההאכלה.

הילד שולט על סיטואציית  -(indulgence)ותרנות   .2

 ההאכלה.

המטפל מתעלם  -(uninvolved)חוסר מעורבות   .3

 מהילד.

 

כשהמטפל שולט בהאכלה הוא עוקף את אותות  -(controlling/pressuringשתלטנות )

ושובע של הילד ועשוי גם להפריע להתפתחות העצמאות של הילד הבקרה הפנימיים לרעב 

 לאכילהולשאיפתו למסוגלות עצמית. מטפלים ששולטים על ההאכלה ומונעים ניסיונות 

ית מסבירים את התנהגותם על ידי הצורך להיות הורה כשיר. דבר זה עשוי לנבוע אעצמ

המנה ונטייתו לסרב למזון. מדאגתם לכמות המזון הנצרכת על ידי הילד, תאבונו, גודל 

בנוסף, מחסור בזמן וסבלנות גורם ללחץ ורצון להשלים את משימת ההאכלה במהירות 

ויעילות ככל שניתן. כאשר המטפלים לא מפרשים נכונה את סירוב הילד לצרוך מזון כסימן 

לשובע אלא כסימן לעצמאות, הארוחה עשויה להפוך למתוחה ולהוביל לתחושת תסכול אצל 

ד ולחוסר הקשבה לאותות הפנימיים שלו. בהמשך, עשוי להתפתח חוסר התעניינות היל

בתקשורת לגבי אותות אלה עם המטפל. מטפלים עשויים להתנהג בצורה שתלטנית במקרה 

שיש להם חשש למשקל יתר של הילד. מניעת מזון מהילד קשורה לעליה במשקל מאחר 

 הם כבר במשקל עודף. שהילדים אוכלים בהעדר תחושת רעב, בפרט כאשר

מאופיינת בכך שהמטפל, למרות שתגובתו לאותות הילד מהירה,  -(indulgence)ותרנות  

אינו מפרש אותם נכונה או שאינו מסוגל/ אינו רוצה להתייחס לסיטואציה הספציפית בהתאם. 

מטפל כזה עשוי למצוא שהדרך הקלה ביותר היא לוותר לילד. לדוגמה, המטפל מגיב בצורה 

א אבחנתית לבכי או למחאה של הילד במתן מזון אהוב כמו סוכריות או צ'יפס ללא קשר ל

למצב ובכך מלמד את ילדו שבכי הוא אמצעי אפקטיבי להשגת מזון אהוב. ילדים להורים 

 גבוה.  BMIותרנים נמצאים בסיכון ל

פל לילד. חוסר מעורבות מאופיין בחוסר תגובתיות של המט  -(uninvolved)חוסר מעורבות  

בתגובה לכך הילד עשוי להגיב בשיטות לא מקובלות על מנת למשוך את תשומת ליבו של 

המטפל, כגון זריקת מזון וסירוב לאכול. למרות שהתנהגות זו של הילד עשוי לגרור מתן 

 תגמול מהמטפל ולהגביר את שליטתו, היא לא גורמת לעליה בתשומת הלב של המטפל. 

 



RP)-ית " להקניית תגובתיות הורINSIGHTתכנית ההתערבות: "

responsive parenting)   לאמהות טריות

הרכב הדיאטה של התינוק משתנה בצורה משמעותית בשנת החיים הראשונה. בשלב 

הראשון התינוק צורך אך ורק חלב אם ו/או תמ"ל. בהמשך שנת החיים הראשונה, מתפתחות 

למגוון מזונות נוספים. החלטת המטפל בנוגע ל: מגוון תבניות דיאטה, כאשר התינוק נחשף 

מה, מתי ואיך להאכיל את התינוק בתקופת מעבר זו, משפיעה על העדפות מזון, התנהגות 

אכילה ותבניות תזונה בשלבים מאוחרים יותר בילדות. החלטות אלה הופכות את תקופת 

העלאת חשיבות רבה ל . על כן, קיימתהינקות לזמן קריטי המשפיע על תבניות אכילה בריאות

המודעות לנושא והקניית כלים שיאפשרו להורה יחסי האכלה תקינים עם התינוק כבר בשלב 

 הינקות.

 Interventionתכנית להשמנת ילדים ומחקר,  Penn Stateבמרכז פותחה  ,לצורך כך

Nurses Start Infants Growing on Healthy Trajectories (INSIGHT)  תכנית שהינה

 .לאמהות טריות  (RP-responsive parenting)התערבות להקניית "תגובתיות הורית" 

תכנית זו שונה מהפרקטיקה הנהוגה כיום, שמתמקדת אך ורק במתן תזונה מספקת 

מכירה בכך שהאכלה היא התגובה  INSIGHTתכנית  בחודשים הראשונים שלאחר הלידה.

במקום זאת, התכנית מעודדת תגובתיות וק. הראשונה של ההורה למצב מצוקה של התינ

כאשר ההאכלה היא תגובתית לצרכי הילד, מתפתחת אחריות משותפת  הורית לצרכי הילד.

לילד ולהורה ומאפשרת הזדמנויות לבקרה עצמית של הילד לקביעת זמן וכמות המזון 

 הנצרכת.

מטרת פיתוח השיטה לטווח הרחוק הינה פיתוח יישום קליני המבוסס על שיטה זו. גישה זו 

תספק לאנשי בריאות הציבור, אחיות טיפת חלב ואף תזונאיות דרך לעודד התנהגות הורית 

חיובית המקושרת להאכלה תגובתית. זאת במקום הגישה השלילית הקיימת למניעת השמנת 

 נלווית.יתר ותחלואה 

 40-ו 28, 16, 3-4רת התכנית, מגיעות אחיות לביקורי בית אצל אימהות טריות בבמסג

 תגובתיות הורית.שבועות לאחר הלידה. האחיות מדריכות את האימהות בנוגע ל

 : הינםההסברים לאימהות  מתמקדיםהתחומים שבהם 

 .זיהוי סימני רעב ושובע אצל התינוק 

 .התאמת סוג המזון וגודל המנה לגיל התינוק 

 .האכלת התינוק במצבי רעב בלבד ולא כתגמול, עונש או אמצעי הרגעה 

 .חשיפה חוזרת למזונות חדשים על מנת לעודד את התקבלות המזון על ידי התינוק 

  .חשיבות הדוגמה האישית על ידי ההורה למודל לאכילה בריאה 



 ההורים אחראים על שעות האכילה וסוג האוכל המוגש,  -חלוקת אחריות בהאכלה

 ואילו הילד אחראי על הכמויות ובחירת המזון הרצוי מתוך המבחר שהוגש לו.

 .חשיבות השגרה והגבולות 

 

 

 אותות רעב בתינוקות:



 INSIGHTמחקר לבדיקת יעילות תכנית 

אימהות טריות שילדו בפעם  279נעשה על נבדקה במחקר מדעי ש"INSIGHT" התכנית 

התכנית על העדפות מזון, התנהגות אכילה . המחקר בדק את השפעת הראשונה, וילדיהם

 .בריאה תבניות תזונה והשמנה בתינוקות וכן את השפעתה על משתנים אלה בהמשך החיים

כשבועיים לאחר הלידה הנבדקים חולקו באופן אקראי לקבוצת "הורות" וקבוצת "בטיחות" 

ששימשה כקבוצת הביקורת. לאחר מכן, אחיות המחקר ערכו הדרכות על עקרונות תכנית 

INSIGHT  בקבוצת ה"הורות" והדרכות בנוגע להוראות בטיחות המתאימות לגיל התינוק עם

 חנק, בקבוצת ה"בטיחות".דגש על בטיחות בהאכלה ומניעת 

 .נערך מעקב קליני שנתי בגילאי שנה, שנתיים ושלוש שנים של התינוק

המדדים שנבדקו לגבי המשתתפים היו: השכלה, הכנסה, תעסוקת האם מצב משפחתי, גיל 

ועליה במשקל של האם במהלך ההיריון, מין הילוד, משקל לידה  BMIהאם במהלך ההיריון, 

ת חולקו כך שלא יהיה הבדל במאפיינים הדמוגרפיים בין קבוצת ושבוע הלידה. הקבוצו

 הטיפול לקבוצת הביקורת.

 food frequency  questionaire (FFQ) הרגלי התזונה של התינוק נבדקו על ידי שאלון 

 121חודשים. האמהות התבקשו לציין באיזו תכיפות צורך הילד כל מזון, מתוך  9בגיל 

מזונות ומשקאות שנשאלו לגביהם. בנוסף, התבקשו האמהות לציין את מספר ההנקות ו/או 

 80במידה שלפחות  "ההאכלות בתמ"ל ביום. התינוקות סווגו כ: "ניזונים בעיקר מהנקה

אחוזים מתצרוכת החלב שלהם מתבססת על הנקה וכ"ניזונים בעיקר מתמ"ל" במידה 

אחוזים מתצרוכת החלב שלהם מתבססת על תמ"ל. קבוצות מזון נוספות  80שלפחות 

)מזונות משלימים( הוגדרו לפי התדירות בה נחשף התינוק למנה המומלצת ליום מאותו מזון 

 חודשים.  8-11בגילאים 

דשים, תבניות האכילה של התינוקות חולקו לפי חמש קבוצות אכילה כמתואר בגיל תשעה חו

 . הקבוצות:2בטבלה 

BFV- Breastfed, fruits and vegetables ניזונים בעיקר מהנקה". צריכת פירות וירקות" :

(FV( גבוהה וצריכה נמוכה של מיצי פירות ומזון בעל צפיפות קלורית גבוהה )ED כמו שתיה )

 מתקים, מזון מטוגן וכו'. ממותקת, מ

Breastfed, Low Variety-BLV .ניזונים בעיקר מהנקה". צריכת פירות וירקות נמוכה" :

 צריכת מגוון דל של מזונות משלימים המתאימים לגילם.

Formula, Fruits and vegetables-FFV ניזונים בעיקר מתמ"ל". צריכת פירות וירקות" :

(FV גבוהה וצריכה נמוכה של )( מיצי פירות ומזון בעל צפיפות קלורית גבוההED כמו שתיה )

 ממותקת, ממתקים, מזון מטוגן וכו'. 



Formula, Low Variety-FLV ניזונים בעיקר מתמ"ל". צריכת פירות וירקות נמוכה. צריכת" :

 מגוון דל של מזונות משלימים המתאימים לגילם.

Formula, High Energy Density-FHEDבעיקר מתמ"ל". צורכים פירות וירקות  : "ניזונים

 אך גם כמות גדולה של מזון בעל צפיפות קלורית גבוהה.

חודשים. מזון בעל  9סיווג התינוקות לקבוצות על פי המזון שצרכו בגיל מתואר  למטהטבלה ב

מצביע על סיכוי גבוה יותר שתינוק באותה קבוצת סיווג יצרוך אותו. ככל  1ניקוד קרוב יותר ל

 , כך קטן הסיכוי שתינוק מאותה קבוצת סיווג יצרוך את מזון זה. 0-שהניקוד קרוב יותר ל

 

 

 שלהם בגיל שנתיים. BMI-חודשים שימש לניבוי ה 9הזנה בגיל שיוך התינוקות לקבוצות 

 מדדי גדילה ועליה במשקל של התינוקות נלקחו בגיל שנתיים.

  



 

 INSIGHT, במחקר נמצא כי השתתפות האם בתכנית למטהכפי שניתן לראות באיור 

מקושרת לתבניות אכילה בריאות יותר אצל התינוק. תינוקות לאימהות שהשתתפו בתכנית 

ופחות  Formula, Fruits and vegetables (FFV)השתייכו יותר, באופן מובהק , לקבוצת 

ביחס  Formula, High Energy Density (FHED) -ו  Formula, Low Variety (FLV)ל

 לקבוצת הביקורת.

 

, שמאופיינות בצריכה גבוהה של FFV-ו BFV, בקבוצות למטהכפי שניתן לראות בטבלה 

נמוך יותר בגיל  BMIפירות וירקות וצריכה נמוכה של מזון בעל צפיפות קלורית גבוהה נמצא 

 שנתיים.

ממצאים אלה, תואמים את התיאוריה שלתגובתיות הורית השפעה חיובית על המזון הנצרך 

 תוצאה מכך על משקלו. על ידי התינוק וכ

 

 



 תגובתיות הורית סיכום

צריכת מזונות בריאים נחוצה לגדילה והתפתחות תקינה של פעוטות, על מנת למנוע סיכון 

תגובתיות הורית חשובה אף היא  לתת משקל או משקל עודף. אולם, מזון בלבד אינו מספיק.

מאחר שהיא מקנה לילד סביבת אכילה תגובתית שבה אותות פנימיים לרעב ושובע מזוהים 

על ידי ההורה, נענים באופן מידי בצורה תומכת רגשית ומתאימה לשלב ההתפתחותי של 

הילד. התועלת של האכלה תגובתית לטווח הקצר הינה עליה בתשומת הלב של הילד 

רעב ושובע ולקיחת אחריות על האכילה. לטווח הארוך התרומה הינה אכילה בריאה  לאותות

הורים חסרי בטחון ביכולת הילדים לצרוך מספיק מזון וללמוד אכילה עצמאית וגדילה תקינה. 

וכן מטפלים שחשים לחץ או מתח בנוגע להאכלה, עשויים לפנות להתנהגות אכילה שאינה 

ה הופכת למתסכלת הן להורים והן לילד. היא נשלטת על ידי כתוצאה מכך, ההאכל תגובתית.

חוסר תקשורת, אי הבנה וקרבות על אוכל. המלצות תזונתיות שמתמקדות רק במזון 

ומתעלמות מהתנהגות ההאכלה אינן יעילות ומעודדות הורים להשתמש בהאכלה לא 

  כלה.תגובתית, התנהגות שתלטנית והתעלמות מתרומת הילד להדדיות בנושא ההא

, INSIGHTעדויות מחקריות מראות כי חינוך להורות תגובתית בתחום ההאכלה, כגון תכנית 

 .יעיל להקניית התנהגות אכילה בריאה לתינוק וכתוצאה מכך לגדילה תקינה

 

 

 

 

  



 (The Trust Model) מודל האמון

מודל נוסף המדגיש את חשיבות שימור ההקשבה לאותות הפנימיים של הגוף וויסות האכילה 

 .Ellyn Satter פותח על ידיש The Trust Model))  על ידי הילד הינו מודל האמון

 :דגש עלמודל זה שם 

 האחריות על האוכל והאכילה בין ההורה לבין הילד חלוקת . 

  המצבים  ידי זיהויצריכת המזון על על  עצמית בקרהבטחון ביכולתו של הילד לבצע

  :הבאים

 .עאיתותים של מצבי שובו ( (appetite  תאבון,  ( hunger ) רעב

  .בהקשר של אכילה רגילה הכוללת ארוחות עיקריות וארוחות ביניים כל זאת כאשר

 

או תכולת  חסות לגודל המנה, פירמידת המזון, קלוריותיהתי שימת דגש עלמונע  המודל

אין סוג  שימוש במוצרים דלי שומן או דלי קלוריות. ם אומסוג מזון מסוי מנעותיה פחמימות,

דים לכמוה מובילים יל רגשות אלה  .ךות תזונתיות גורמות לרגשות של חסהגבל -מזון אסור

של המזון  binge eating -מוביל לאכילת יתר שלו או ל, דבר הולפנטז על המזון האסור

  .אפשרמתהדבר האסור ברגע ש

לגרום לכך שילדים אוכלים ללא התייחסות  עלולשידול לאכילה  -אין לשדל ילדים לאכול

 .הרעב, השובע והתיאבון שלהם תותלאו

 

 :אוכל והאכילה בין ההורה לבין הילדהאיור הבא מתאר את חלוקת האחריות על ה

 

 
 

 

 :Trust Model -כפי שניתן לראות בתרשים זה, לפי ה

 , קביעתהמזונות לארוחות עיקריות וארוחות ביניים , קניית ובישולבחירת  :ההורה אחראי על

שמירה על וישיבה ואכילה עם הילד  , בחירת מקום הארוחה , הארוחות וארוחות ביניים זמני

הורה להגיש ארוחות מאוזנות המכילות פחמימות, המצופה מ ל.אוירה נעימה בזמן האוכ

 .מוצרי חלב על פי ההנחיות התזונתיות המקובלותוחלבונים, שומנים, פירות וירקות 

 .מהמזון המוצע לו )אם בכלל( אכולכמה לו מה לאכול ל:הילד אחראי ע



י את הקשר הסביבתי של הכרה בשלב הפיז ישם בתוכו ימודל האמון מ  Context:-ה

, את תבניות הגדילה הטבעיות שלו, בחירת מזון וזמינותו, והרגשי של התפתחות הילד

וחלוקת האחריות בין ההורה  דסוציאליים של המטפל והיל-כוהמאפיינים הרפואיים והפסי

 לילד על הפעילות הגופנית.

 

Satter כביטוי  גדילה טבעיות של ילדיםתבניות בטעות  עלולים לפרשמטפלים ש מזהירה

  . ילדים נבדלים זה מזה בגודל ובצורה בהתאם למטען הגנטי שלהם.לבעיות האכלה

 

לטפח ולשמר את התפתחות האמון של , ארבע התנהגויות עשויות להפריע להורה לתמוך

  :רעב, תיאבון, וסימני שובע ילדים בזיהויי מצבי

  .פרשנות שגויה לגבי מהו משקל תקין .1

 .הגבלת צריכת מזון .2

  .בלחצים לאכול כשהילד מסר .3

 .להרגיעשימוש במזון על מנת  .4

 

 

 בצריכת המזון של ילדיהם מתוך חרדה (overcontrol) מים נוטים להתערבות יתרהורים מסוי

. הורים יהםשל ילד המזוןומגוון כמות מראה, איכות, למשקל, דימוי הגוף, בנוגע  לא מודעת

בכך שאינם מספקים הזדמנויות  (undersupport) אחרים אינם תומכים באכילה של ילדיהם

 עלול להוביל לסביבת אכילהש מה ,לאכילה הזנה נאותות או אינם מהווים דוגמא נאותה

 כאוטית.

 

 

 

Satter   ( של שאינן אורגניותלבעיות הגדילה והמשקל ) מקורהמאמינה שהתנהגויות אלה הן

 .ילדיםהגדילה של הבעיות לטפל ב כדי מנע מהןיילדים. יש לשים לב להתנהגויות אלה ולה

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

ריכת המזון העצמית של הילד ובכך בונה אמון. ילדים שניתנת להם האפשרות לבקר את צ

ובקרת צריכת המזון שלהם. ילדים בנוגע להאכלה אמביוולנטיות לומדים ביקורת עצמית ו

לגבי בקרת כמות האוכל מפתחים הערכה עצמית חיובית, לומדים לקחת שחשים אמון 

 מאיים, לומדים להעריך את גופם ואינם מתעסקים באופן קבוע במזון.אחריות ולהיות עצ



של מודל האמוןסיפורי ההצלחה  

 ("ELLYN SATTER ISTITUTEאתר של "מתוך ה)

 

 

 

Edie Applegate  תזונה:יועץ 

פאונד. בגלל עודף המשקל הוצמד לו מלווה לאוטובוס לגן,  100, שקל מעל 4.5ג'ון, בן 

ובשלוש השנים האחרונות משפחתו ניסתה   obese-כ מוגדר מחשש שיפגע בעצמו.  ג'ון היה

ג'ון היה מסתובב ליד המטבח ומתחנן לאוכל.  להגביל את צריכת המזון שלו. גם בבית וגם בגן

בגן, הילדים הורשו לאכול כמה שרצו, ג'ון היה מתכופף מעל לצלחת שלו ובמהירות גורף 

 שתיים או שלוש מנות. 

יעצתי לאמו של ג'ון ולמוריו לוודא שוב עם ג'ון שברור לו שהוא יכול לאכול כמה שירצה 

בארוחות ובארוחות הביניים ולספק לו את 

האפשרות לעשות זאת. איש לא ינסה להגבילו, 

פי כ בצורה ישירה ולא בצורה עקיפה.לא 

מתוך פחד כל יותר מדי שהסברתי להם, ג'ון א

בהמשך. לימדתי אותם את חלוקת  להיות רעב

האחריות על ההאכלה והדגשתי את החשיבות 

עדים מספיק מזון שיאפשר לכל הסושל אספקת 

ת ההנחיות החדשות בעקבוכולם חששו ש לשבוע.

תחמיר, אך אני לא חששתי לרגע. אכילתו של ג'ון 

בטיפול בילדים עם  Satterת בגישת השתמש

עשר השנים משקל עודף פעמים רבות ב

אכילה של ילדים מתמתנת כשהם מרגישים בטוחים בכך שיקבלו האחרונות. אני יודעת ש

 מספיק מזון.

לאחרונה אכלתי ארוחת צהריים עם ג'ון. אכילתו השתנתה ללא היכר. הוא מגיש לעצמו 

'ון העדיף לאכול מאשר בעבר, ג. ואוכל באיטיותתשומת לב  ברוגע מהאוכל, מביט במזון ב

את המזון שלא  בוחןוקמים לשחק, ג'ון מסיימים לאכול  לשחק. כיום, כאשר חלק מהילדים

מסתכל לעבר פינת המשחקים ואז שוב לצלחת. אז, הוא קם, זורק את  ,סיים בצלחתו

ך לשחק! ג'ון ירד במשקל. רמת הפעילות שלו השתנתה אף היא. בעבר, שאריות המזון והול

הוא פעיל  עסוק עוד באוכל,. כיום כאשר אינו עוד לא הביע רצון להשתתף בפעילותהוא 

 .מוד באוטובוס לגן. ליווי צ הוא נעשה כל כך פעיל בחוץ כך שאינו צריך עוד כשאר הילדים.

 מה עבורו.סומכים על כך שיאכל את הכמות שמתאישל ג'ון ומוריו כל, הוריו ויותר מ

 

  



Skye  אמו שלTy: 

הלוואי שהייתי נותנת ל"חלוקת האחריות בהאכלה" את ההזדמנות הראויה לה 

. בעלי ואני היינו מבועתים, כמעט ראה בעיתיות באכילהרגע הראשון שבו בני המה

כשהיה צריך להתמודד עם הפחד מהאפשרות של חנק  יטי בניכמו מבועתים 

מנעות שלו יפחד שהמזון יהרוג אותו! ואנו פחדנו שהה טיימהמזון. פשוטו כמשמעו, 

רופאים אמרו לנו שמדובר בתקופה ושהיא תעבור. בכל שנה תעשה זאת. מאכילה 

מין. כשהשנים חלפו ויט-נאמר לי שזה זמני, שעלי להיות סבלנית ולתת לבני מולטי

 דה שהתזונה של בני תהיה מורכבת לנצח ממזונות ספורים בלבד. קיבלנו את העוב

אצל טיי. דרמתי הבחנו בשינוי  , Satter החלה ליישם את המודל שלכשמשפחתנו 

יח מזונות החל להסתכל ולהר טיילהראות סקרנות.  הוא החל

את חלקם אף שם בצלחתו תוך הצבת שלא הרגיש נוח לאכול. 

תנאי שאינו מתכוון לאכול מהם. הוא החל לסרב למנה בצורה 

רגועה ומכבדת, "לא תודה" במקום חרדה ויבבות מאוד 

לעיתים קרובות אני שואלת אם  היסטריות שהיו תגובתו בעבר.

הוא אכל משהו חדש. התעוזה לנסות קבוצות מזון חדשות ולא 

ברגע זה. הדרך בשבילנו רחוקה מטרה עדיין היא מוכרות 

ילד עם פוביה  לשמועאני זוכה עם זאת, ארוכה ואין ניסים. 

ראות אותו לוקח טבעת ריח ולת ומציין כמה טוב האוכל משואל מה אני מבשלממזון 

כשירגיש מוכן, הוא ינסה מזונות  ירוק והופך אותה למשקפיים או שפם.פלפל 

ו לבטוח, מה שמתגמל מאוד יה שכבר נחשב בעינסביב מ חדשים. כרגע הוא חוקר

לראשונה מזה שנים יש משהו טוב ולא רק פחד ליד  -עבור על אחד במשפחתנו

 שולחן האוכל שלנו. יש לנו תקווה.

 

 

 

Peggy: 
. אנו עוקבים אחר הפילוסופיה של את השיטה כשבתי הייתה תינוקת שהכרתיברת מזל  אני

Satter  ,מאז המעבר של בתי הבכורה למוצקים. היו זמנים, בתקופות הבררנות של בתי

 שהייתי מוצאת את עצמי מפלרטטת עם חציית הקווים של חלוקת האחריות על ההאכלה 

(Division of Responsibility)   אך תמיד עצרתי את עצמי )ואת בעלי(. סמכתי על התבונה

 של בתי ועל כך שמיומנות האכילה שלה תתפתח.

היא של מזונות חדשים.  םשש וחצי והגיעה לשלב בו היא מנסה סוגים רבי י בתבת כיום

. הבטחת לי שזה שסירבה לאכול בחמש השנים האחרונותמאותם מאכלים טועמת ונהנית 

ותמיד שבעת רצון פירות וירקות  כוללנות היא אוכלת מגוון רחב של מזו רה!יקרה וזה אכן ק

מהארוחות המשפחתיות. אני רוצה לקפוץ משמחה ולצעוק מן הגגות! )אך כמובן שאיני עושה 

 תי אינה בסביבה(. בעלי כשב םזאת. אני רק חוגגת בשקט ע

לא רק הבטחה לסמוך עליה, יש  ועדיין בררניות. אך כיום, יש לי 5-ו 3בנותיי הצעירות בנות 

 דו השני של השולחן.כחה חיה היושבת בצלי הו

 תודה תודה תודה!

 



עוברות המשפחות הליך שתניתן ללמוד מעט על ה סיפורים נוספים באתרממסיפורים אלה, ו

 עקבות השימוש במודל האמון. ב

הקושי של ההורים לוותר על השליטה ולסמוך על הילד ועל אותות  לראות אתניתן 

השובע שלו. הורים רבים מציינים את החשש שאם יפסיקו לשכנע את הילד הרעב ו

ההורים מתארים כיצד  את צריכת המזון שלו המצב יחמיר. לאכול או יפסיקו להגביל

אך ככל שעובר  הם עוצרים את עצמם מלהתערב פעם אחר פעםבתחילת התהליך 

תו ואי ההתערבות הופכת הזמן, הם מקבלים בטחון ביכולת הילד לווסת את אכיל

 לטבעית.

נראה שכאשר ההורים פעלו לפי מודל האמון והילד חש  בכל המקרים המתוארים,

לסמוך על אותות הרעב והשובע שלו ולאכול לפי הקשבה לגופו, התנהגות  שהוא יכול

 האכילה שלו השתנתה ללא היכר.

האכילה  נושאסביב  בבית כל האווירהמעבר לשינוי בהתנהגות האכילה של הילדים, 

ללחוץ עליו, האווירה סביב שולחן האוכל לחם בילד ולהי מפסיקיםההורים  .משתנה

קרב לזמן איכות  משדההופכת לנינוחה ורגועה והארוחות המשפחתיות הופכות 

 לחזק את הקשר המשפחתי.הזדמנות לו

 

מודל האמון סיכום 

בין המטפל לילד(  נאותה ת אחריותמדגיש את הדינמיות של ההאכלה )חלוק מודל האמון

על מנת Satter  המודל של לפי הגבלת מזון, לחץ לאכול(. ודוחה כל סוג של כפיית האכלה )

 ההאכלה של התנהגותטפל בבעיות אכילה וגדילה של ילד, השינוי צריך להתמקד בלהמנע ול

אכול, מוויסות השינוי הרצוי בהתנהגות האכילה של הילד ינבע מהדחף הטבעי שלו ל מטפל.ה

 .נורמלית הצפויה עם הגילומהתפתחות  של כמויות המזון הנצרךעצמי 

  



נקודת מבט אישית 

עם מודעות לאכילה  גידול ילדיםשנינו דיאטנים, דנים לא מעט בגבול הדק שבין אני ובן זוגי, 

אכילה  כדיאטנים, . מצד אחד,בריאה לבין הפיכת הנושא ל"אישיו" בבית שעלולה לגרום לנזק

ערך שחשוב לשנינו. מצד שני עולות השאלות כיצד נגיב אם ילדינו יסרבו  בריאה ומאוזנת היא

את לכן, שמחתי לגלות  .לאכול ירקות או יצרכו כמויות גדולות של ג'אנק פוד וממתקים

ה לבסס תקשורת בריאכדרך האידיאלית  םשנראיומודל האמון" "תגובתיות הורית"  יםהמושג

 . להםלהקשיב  לאותות הפנימיים ש םועל ידי כך ללמדוהתנהגויות אכילה בריאות  עם הילדים

נושא הקשר בין הורים לילדים ובני נוער סביב האכילה מוכר לי מקורסים שלקחתי בעבר, 

שאים בהם נגענו בקורס זה )לא להשתמש במזון כפרס מתכניות טלוויזיה, ממאמרים ומהנו

או כעונש, לאפשר לילד לאכול לפי אותות הרעב של גופו, אכילה ללא הסחות דעת ועוד(. 

חשיבות הנושא בגיל הינקות והשפעתו על הרגלי בכתיבת עבודה זו נחשפתי לראשונה ל

תי מכך שכבר הופתע אכילה בריאים והקשבה לגוף בתקופות מאוחרות יותר בחיים.

לאותות  ה של הילדהקשבבשבועות הראשונים לחיים יש להתנהגות ההאכלה השפעה על 

 אכילה עצמאית. ל ולהתקדםאותות ברורים  לתת להורהיכולת על הפנימיים של רעב ושובע, 

חלק מחברותי סיפרו שלעיתים, מתוך עייפות או חוסר זמן, הן מאכילות את התינוק הבוכה 

ם אם הן לא בטוחות שהוא רעב, או נותנות לילדיהם ממתק כפרס או כדי לצורך הרגעתו ג

לעודד התנהגות מסוימת. כמובן שכולן עושות זאת מתוך חוסר מודעות ואף הופתעו 

כשספרתי להן על ההשלכות שעשויות להיות למעשיהן. גם אימהות שסיפרו שהן משתדלות 

ות הרעב והשובע שלו לא היו מודעות להאכיל את התינוק רק כאשר הוא רעב ולשים לב לאות

 לחשיבות הרבה של התנהגות זו. 

, בכל תחומי ומודל האמון תגובתיות הוריתשל אין ספק שלהעלאת המודעות לנושא וללימוד 

החיים ובהאכלה בפרט, חשיבות רבה. לדעתי יכולה לצמוח תועלת רבה מהכנסת תכנית 

 לטיפול במסגרת טיפת חלב בארץ. INSIGHTכדוגמת 

ל מנת ליישמם עלרכוש כלים ולהעמיק בו, במטרה משיך ללמוד את הנושא ספק שאלי אין 

 ואף להקנותם למטופלי. בעתיד בטיפול בילדי
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