
ארוחת ערב כהזדמנות לפתח  
הרגל ושיח משפחתי

כן מדברים בארוחת  "
"ערב

טובה בן ארי מארחת את גלית יצפאן



D.S.M

ליקוי בקשב•

• התנהגות 
אימפולסיבית  
והיפראקטיבית

בארקלי
• קושי בוויסות 

רגשי

ADHD–הפרעת קשב
Attention Deficit Hyperactivity Disorder

2

."לעשותלא בלדעת מה , בלעשות את מה שאני יודע. זו הפרעה בביצוע"



"מי שרוצה יכול–זה הכול קשור למוטיבציה "
במבנה המוח ותפקודו בין אנשים עם הפרעת קשב לבין כאלה יש הבדלים: התפתחותית-הפרעת קשב היא הפרעה נוירו

(ונוראפינפריןדופאמין: הנוירוטרנסמיטוריםהפרעה בתפקוד )שאין להם 



ארוחת ערב  
משפחתית  

מפגש של 
שיתוף 
וקירבה  

ליצור  
הרגל

ערך 

זיכרונות 
משותפים



בפנטזיה



פנטזיה  



מירב הלמן: אומניתבמציאות



?  איך נתכונן וננהל ארוחה כמו שהיינו רוצים



התאמות משפחתיות  
למציאותבין פנטזיה 



.  תכנון הוא המפתח להצלחה לאורך זמן. 1



קושי בארגון וסדר
.......הדור הבא



.  הנפש והגוף, מגרש המשחקים של המוח, הכנת ארוחה היא הזדמנות. 3



. התגובה שלכם תשפיע על היחס שלהם לעצמם בעתיד-"הופס. "4



התערוכה  -"בטעות, הופס"



?איזה תירס נאכל על ידי: חידון



!אין מסיחים בשעת הסעודה: חוקקו חוק. 5
(מיילים עבודה, טלפון)

.  תהיו איתם בחוויה



.אני זה לא הטעויות שלי-במרחב הטעות 



"  לשבת לקום, לקום, לשבת"



גילה שבנישואין טובים יש יחס של אינטראקציה שלילית אחת  ( 2002)ון גוטמן 'ג
.טובותעל חמש אינטראקציות 

.אמצו לעצמכם יחס כזה גם כלפי עצמכם



אומנים גדולים מכינים ארוחת ערב-רוטשייןאנה 
ווהלאנדי 





זו לא מקטרת  : מגריטרנה 



"  זו לא ארוחה"



פיקאסו



פיקאסו  



......ואני



......השקשוקה שלי



:שחקו משחקים סביב השולחן
?מי אני. 1

סיפור ברצף. 2
יומיי'דיגבחרו .  3

סבב תודה. 4



כן משחקים עם  
האוכל  

הכינו הפתעות אחד 
.לשני

אוכל יכול להיות  
מגרש המשחקים  

של הנפש

אותם לזהות את למדו 
תחושות הרעב המוקדמות  

,  קרקור בטן, כאב ראש) שלהם
והציעו להם  (תחושת עצבים

לאכול משהו קטן לפני  
הארוחה

.

"  נסגר"המטבח לא באמת 
להם לאכול  אפשרו . בתשע

.)  משהו קטן לפני השינה
(ביחוד למי שנוטל תרופות

תתכוננו

שתפו את הילדים 
בבחירה ובהכנה  

.מוקדמת של הארוחה

הקדימו את שעת  
אם הילד לא )הארוחה 

אכל צהרים בגלל 
(טיפול תרופתי

.

צרו הרגל 
-משפחתי

.של יחד וצבירת חוויות

אל תיצמדו לפנטזיה על  
.   משפחה מושלמת

"  התאמות משפחתיות"
הן הכרחיות לשלמות  

.  החוויה שלכם



שקשוקה-ה

אפשרו להם ולעצמכם  
-להיות במרחב הטעות

גמישות  , יצירתיות
הסרת השופט  , מחשבתית

הפנימי וסליחה עצמית

הם האוכל המזין של  
. הנפש

לשבת , לקום, לשבת"
"לקום

.הגוף שלהם זקוק לתנועה

אפשרו להם לקום מידי פעם

בכל פעם שזמן שבחו ועודדו 
.הישיבה מתארך

"הפית"אפשר גם לשבת על  

שבו בנחת

הדרך המהירה לתפוס  "
את הקשב שלהם זה 
"  לשבת ולהיראות נינוח

lane olinhouse



:רעיונות למשחקים

כל אחד בוחר חפץ או מאכל ומספר על . 1
שאר המשפחה שואלים אותו שאלות עד . עצמו

. לזיהוי

אחד מתחיל  . כל אחד מקבל על פתק מילה. 2
סיפור וכל אחד מצטרף לסיפור עם המילה 

.שיש לו

תפקידו למצוא  . ,לארוחההדיגיבחרו את . 3
.מוסיקה נעימה שתלווה אתכם בארוחה

מצאו רגע מהיום  ". רגע תודה"עשו סבב של . 4
.  עליו תרצו להודות

שחקו

משחק מאפשר ביטוי 
רגשי ושיתוף בדרך  

.חווייתית

הוא מאפשר שחרור  
ומטעין באנרגיות טובות  

. לקראת שינה

בלי מסיחים בזמן  
הסעודה

המיילים  , הטלפון) 
....(והעבודה

זה הזמן לעצור ולהיות יחד  
.איתם בחוויה

, והריחות, עם הטעמים
.והעדפות האישיות



( התנהגותית בשילוב אומנויותקוגנטיביתמטפלת ) גלית יצפאן

"כן מדברים בארוחת ערב"


