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הקדמה
במחקרים רבים נמצא כי חוויות מוקדמות של הילד משפיעות על הדרך בה מוחו מאורגן ופועל .כיום ברור
כי רוב ההתפתחות המוחית של הילד מתרחשת לאחר הלידה ולא רק לפניה כפי שחשבו בעבר .שילוב
של תורשה והתנסות מעצבים את התפתחות מוחו של התינוק ולמבוגרים הסובבים אותו השפעה רבה
על כך .הדרך בה מתקשרים עם הילד בשנים הראשונות והחוויות שמספקים לו הן בעלות השפעה רבה
על התפתחותו הרגשית ,יכולת הלמידה שלו והצורה בה יתפקד בהמשך חייו .הזרקורים מופנים בראש
ובראשונה להורים המהווים את הבסיס הראשוני לקשר של התינוק עם העולם ,אולם כמעט באותו מקום
עומדים מבוגרים משמעותיים נוספים בחיי הילד ,דהיינו מחנכות-מטפלות וגננות העובדות במסגרות לגיל
הרך.
טיפול וחינוך ילדים הנו תפקיד מרתק ,רצוף בחוויות מהנות ומאתגרות ובהתמודדויות מסוגים שונים.
לאורך כל הדרך חשוב מאוד שהמבוגר ייטול אחריות ויזכור כי ילדים אינם בוכים ,רבים ,שמחים וצוחקים
ללא סיבה וכי יש לו השפעה רבה על התנהגותם .חשוב שהמשפט "הילד אינו נגד המבוגר ,הוא בעד עצמו"
יהיה אבן דרך בהתבוננות בהתנהגות הילד.
הבנת השלבים ההתפתחותיים שעוברים תינוקות ופעוטות משפיעה על דרך הטיפול בהם .כאשר מתבוננים
בהתנהגות הילד בראייה התפתחותית ,קיימת אפשרות להתבונן בהתנהגותו כחלק מרצף ולא כהתרחשות
יחידה וזאת מתוך הבנת השינויים הצפויים להתרחש במשך הזמן ובעתיד .כך קל יותר להבין את התנהגות
הילד ואת צרכיו ההתפתחותיים בהווה.
ספר זה נכתב לאחר עיון במחקרים רבים העוסקים בהתפתחות הילד ובספרות מקצועית רחבה ומתוך
הניסיון שנצבר בהדרכת מחנכות-מטפלות בתוך המעונות ובקורסי הכשרת מחנכות-מטפלות .החלוקה בין
הפרקים השונים הנה מלאכותית למדי ,ללא קשר או עניין כרונולוגי והיא אינה מעידה כי נושא אחד יותר
חשוב מהאחר .בתוך כל פרק מודגש תפקיד המבוגר בהיבט המסוים ומוצעים כלים מעשיים לשימוש בחיי
היום-יום .למרות זאת ,תמיד תשארנה שאלות ,תהיות ומחשבות .שאלות אלו הן שמפרות ומאתגרות את
העבודה החינוכית ולכן אל תפסיקו לשאול ולהתעניין.
הספר הנו מרכזי ומשמעותי לצורך לימוד ועבודה עם ילדים בגיל הרך ומהווה חוט מקשר בסדרת הספרים
והחוברות להכשרת מחנכות-מטפלות במעונות יום ,שהוצאה לאור על ידי מאה — המחלקה לפיתוח פדגוגי

טכנולוגי.
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פרק  .1מבוא
גישה התפתחותית מאפשרת נקודת מבט רחבה יותר לגבי התנהגויות של ילדים — אילו שינויים צפויים
לחול בהם במשך הזמן והצורות שסביר שילבשו .מתוך הכרת שלבי ההתפתחות השונים הופכות התנהגויות

של תינוקות ,פעוטות וילדים מובנות יותר .ראייה התפתחותית מאפשרת התבוננות בהתנהגויות הילד
כחלק מרצף התפתחותי ולא כהתרחשויות יחידות .הכרת שלב ההתפתחות שהילד יגיע אליו בעתיד הקרוב
וידיעת ההיסטוריה ההתפתחותית האישית שלו מסייעות בהבנה טובה יותר של התנהגותו בהווה.

גדילה והתפתחות
במושג "גדילה"משתמשים לתיאור שינוי פיסי ,לדוגמה ,שינוי במשקל או בגובה .המילה "התפתחות" מרמזת
על שינוי איכותי במיומנויות וכישורים של האדם .המושג "שינוי איכותי" קשור בקשר הדוק עם המושג
"ארגון ההתנהגות מחדש" - 1הדרך החדשה והשונה באיכותה ,שבה מארגן הילד המתפתח את כשריו
ומשתמש בהם .לדוגמה ,תינוק כבן שלושה חודשים ,בדרך כלל מצליח להרים בשכיבה על הבטן את ראשו
וחזהו למשך חמש עד עשר דקות בהישענות על מרפקיו; לקראת גיל חמישה חודשים הוא מתרומם גבוה
יותר ונשען על כפות ידיו; בשלב הבא יושיט את אחת מידיו לחפץ שמונח בקרבתו.
דוגמה נוספת ,תינוק כבן שלושה חודשים מושיט את ידיו למשחק ,מחזיק אותו ומכניס לפיו .במהלך התנועה
הצעצוע משמיע צליל באופן מקרי .בשלב הבא התינוק מנענע במכוון את הצעצוע על מנת להפיק ממנו
צליל .בגיל חמישה חודשים בקירוב הוא מעביר חפץ מיד ליד.

התפתחות נורמטיבית
פעמים רבות נשאלים הורים לגבי תינוקם – מה הוא עושה כבר? האם הוא מתהפך? מתיישב? עוקב אחרי
חפץ? וכדומה .אולם השאלה המתבקשת היא האם הוא צריך כבר לעשות דבר זה או אחר ,מה הוא אמור
לעשות בגילו .ספר זה עוסק בהתפתחות הנורמטיבית.
כאשר עוקבים אחר התפתחותם של מאה ילדים מלידתם ועד גיל ההתבגרות ,מוצאים ביניהם הבדלים
במועדים ובדרכים שבהם הגיעו לציוני דרך בהתפתחותם .אין ספק כי כל אחד מהם התחיל ללכת ,לדבר
1

.Behavioral reorganization
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גדילה והתפתחות

ולשחק בגיל מעט שונה .משום כך אפשר לציין רק באיזה גיל בממוצע מופיעות יכולות שונות.
ניתן לתאר את שלבי התפתחות באמצעות עקומת הפעמון )עקומת גאוס( .בעזרתה ניתן ללמוד על הממוצע

של רוב אוכלוסיית התינוקות לגבי שלבי ההתפתחות השונים ולגבי סטיות מהממוצע.
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כאשר מציירים עקומה כזו לגבי התהפכות תינוק מהבטן לגב ,אפשר ללמוד ממנה שבגיל שישה חודשים
חמישים אחוז מהילדים מתהפכים מהבטן לגב .פחות ילדים מתהפכים לראשונה בגיל חמישה ושבעה
חודשים .עוד פחות בגיל ארבעה ושמונה חודשים וכך הלאה .בשני צדי העקומה מסמנים את התחום הלא
נורמלי .כלומר ,אין זה רגיל שילד מתהפך לפני גיל חודשיים ולעומת זאת תינוק המתהפך לאחר גיל תשעה
חודשים מאחר בהתפתחות .הניסיון והמחקרים על התפתחות נורמלית הם שקובעים מהו התחום הלא
נורמלי בעקומה הנורמלית .תחום זה משתנה בהתאם לפעילות המאופיינת בעקומה ובהתאם למקום
ולתרבות לגביה נבנתה העקומה.
תופעות התפתחותיות רבות מתפלגות בצורה נורמלית .הצד הימני של העקומה אינו יורד עד לאפס .הוא
מייצג את אותם פגועים קשה באוכלוסייה שלעולם אינם מגיעים להתהפכות.

7

2/23/14 2:59 PM

����� ������� ����.indd 7

פרק  .1מבוא
התפתחות אישית
ההתפתחות האישית מתארת את ההבדלים הבין-אישיים באישיות ובמומחיות שכל אדם רכש לעצמו.
הבדלים במומחיות יכולים להיות רבים ומגוונים .מספר דוגמאות להתנהגויות שיכולות להופיע על רצף הן:
פתיחות לעומת ביישנות ,פעלתנות לעומת רוגע ,חשדנות לעומת חברתיות וכל האפשרויות שביניהן.
הבדלים בין-אישיים אלה ואחרים נוטים להיות יציבים ומתמשכים .פסיכולוגים התפתחותיים הציעו מגוון
הסברים להמשכיות זו בהבדלים הבין-אישיים .ניתן להגדירם בפשטות "תורשה" ו"סביבה" )הרחבה בנושא
תובא בהמשך הפרק( .במושג "תורשה" הכוונה היא לתכונות ולנטיות המולדות .במושג "סביבה" הכוונה
היא לגורמים שמשפיעים על חיי הילד ,כגון :התרבות שבה הוא חי ,מבנה משפחתו ,המעמד הסוציו-אקונומי
של משפחתו ,הרגלי התנהגות של הוריו ועוד.

עקרונות ההתפתחות הנורמלית
 אבני הדרך העיקריות בהתפתחות מופיעות ברצף דומה אצל רוב הילדים בעולם .עם זאת ,קצב
ההתפתחות שונה בין ילד לילד.
 ההבדלים האינדיבידואלים באים לידי ביטוי כבר בגיל צעיר והם לרוב בעלי יציבות רבה לאורך זמן.
 כל שלב בהתפתחות מכין את הילד לקראת השלב הבא.
 ההתפתחות מתחילה מאזור הראש ויורדת כלפי מטה בהדרגה ומציר האמצע של הגוף לצדי הגוף.
 ההתפתחות אינה אחידה .כשריו השונים של הילד מתפתחים בקצב שונה.
 כשילד עובד על יכולת אחת הוא זונח בדרך כלל תחומים אחרים.
 טראומות או לחצים משפיעים ,בדרך כלל ,על הילד; הם מאיטים את התפתחותו ולעתים גורמים לנסיגה
מיכולות שכבר רכש .נסיגה היא תהליך נורמלי במצבים כאלה והדרך בה הילד יתגבר על הנסיגה תקבע,
במקרים רבים ,את המשך התפתחותו.
 אבני הדרך בהתפתחות הילד מחולקות לתחומים :ההתפתחות הפיסית )מוטורית וחושית( ,רגשית-
חברתית והשכלית .התחומים קשורים זה בזה וכל אחד מהם משפיע על האחרים.
 להתפתחות השפה ,לעצמאות הילד וליכולתו ליזום יש השפעה רבה על התפתחותו הכללית.
 ההתפתחות מושפעת מבשילה של מערכות פיסיולוגיות של הילד ומלמידה מהסביבה.
 לעידוד הילד ולחשיפתו לגירויים סביבתיים ולתקשורת בין-אישית יש השפעה רבה על התפתחותו,
אולם אין לדחוק בו ולנסות לזרז בצורה מלאכותית את תהליך ההתפתחות ,דבר העלול להובילו לתסכול
ולעתים אף לעיכוב התפתחותי.
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תיאוריה — מסגרת מאורגנת להבנת התפתחות האדם
תורשה וסביבה כמשפיעות על התפתחות האדם
לפי לוק 2תינוקות נולדים כ"לוח חלק" ) .(tabula rasaאם ההורים מגדלים אותם בהתאם לדרישות החברה
— על פי גישות ,שיטות ותיאוריות המדגישות גמול ,עונש ועיצוב דרכי התנהגות — הם יתפתחו לחברים
אחראיים בה.
רוסו 3לעומתו ,טען כי ההתפתחות האנושית מתרחשת ,מעצם טבעה ,בדרכים חיוביות מאוד כל עוד החברה
מאפשרת זאת .לדעתו ,ההורים אינם צריכים לעצב את התנהגות ילדיהם בכוח אלא להניח להתפתחות
האנושית להתרחש במהלכה הטבעי.
שניהם מסכימים כי תורשה וסביבה פועלות יחד בהכוונת אישיות האדם .אם נצפה בתאומים זהים שגדלו
בנפרד נגלה כי הם דומים זה לזה בחלק ממאפייני אופיים יותר מאשר תאומים לא זהים או אחים שגדלו
באותו בית ,לדוגמה ,בכושר מילולי .לעתים אחים אינם דומים כלל למרות שלפחות מחצית מהמטען הגנטי
שלהם דומה .ממצא זה מרמז על תרומתה של הסביבה .ייתכן כי נוכחות אח או אחות גורמת לילד לבטא
את עצמיותו בדרך מסוימת וייתכן שמשפחות נוהגות בכל ילד מעט אחרת.
כל השינויים בהתפתחות הילד הנם שילוב של המטען הגנטי )תורשה( ,ההתפתחות בעבר והסביבה בהווה.

תיאוריה — מסגרת מאורגנת להבנת התפתחות האדם
תיאוריה מוגדרת כמערך מאורגן של רעיונות ,המתייחסים לדרך הפעולה של דברים .התיאוריה נועדה לספק

מסגרת לפרשנות של עובדות וממצאים ולהנחות את המחקר המדעי .זוהי דרך להסביר תצפיות בהווה
ולנבא התנהגויות בעתיד .לתיאוריה יש חשיבות מעשית מכרעת ,היות שהיא מסייעת למטפלים להבין טוב

יותר את התנהגות הילד ולפרש אותה ואת משמעותה .זאת בניגוד לגישה העממית ,המפרשת את המושג
"תיאורטי" כדבר מה לא מעשי.
מתוך מגוון הגישות התיאורטיות העוסקות בהתפתחות הילד ,ספר זה מביא את המרכזיות שבהן.
התיאוריות נבדלות ביניהן מבחינת התייחסויותיהן השונות למספר סוגיות מרכזיות ולפעמים מבחינת
2
3

ג'ון לוק — פילוסוף אנגלי בן המאה ה .17-הוא התפרסם לאחר שחיבר את "מסה על שכל האדם" שעסקה בתורת
ההכרה .השוואת התינוק ללוח חלק מופיעה במסה זו .לוק נחשב לאבי המשטר הדמוקרטי בעת החדשה.
ז'אן ז'אק רוסו — סופר והוגה דעות צרפתי בן המאה ה .18-עסק בנושאים רבים בהם חינוך ,נפש האדם ויחסים בין
האדם והחברה.
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פרק  .1מבוא

עצם ההתמקדות באותן סוגיות .כמו כן ,לא כל התיאוריות מתייחסות לכל הסוגיות .חשוב שמחנכים,
מטפלים והורים יכירו את התיאוריות והגישות השונות וידעו לאמץ לעצמם ,מכל אחת מהן ,את הדברים
המפרים והמעשירים את הבנתם ואת איכות טיפולם בילד .התיאוריות עשויות להציע הסברים שונים
לאותה תופעה בתקופות שונות ולכן יש לזכור כי האמת המדעית היא יחסית .עם זאת ,שימוש בתיאוריות
כמסגרת ידע מארגנת ,יכולה לכוון את התנהגויות המטפלים בעבודה עם ילדים בגיל הרך.
תיאוריות שונות מתמקדות בהיבטים שונים .יש המנתחות את החשיבה הקוגניטיבית של הילדים ויש
המתמקדות בתגובה החברתית רגשית .תיאוריות מסוימות מדגישות את ההבדלים בין ילדים בני אותו גיל
ואחרות עוסקות בהבדלי התנהגות ותגובה בגילים שונים.
מרבית התיאוריות שעוסקות בהתפתחות הילד הן תיאוריות שלביות .תיאוריות אלה מתארות את

התפתחותו של היבט מסוים בילד דרך שלבים .כל שלב הוא בעל מאפיינים אחרים ,מיומנויות וכישורים
שונים .יש גישות המדגישות עלייה רציפה בהתפתחות עם הגיל ,לעומתן גישת אי הרציפות טוענת כי

ההתפתחות היא הדרגתית וכי שלבי התפתחות שונים קיימים במקביל על פני רצף הגיל .אבל ,שתי הגישות
מדגישות כי העלייה משלב לשלב מדורגת בדומה לעלייה במדרגות .אין אפשרות לדלג על שלב ,יש סדר
קבוע ומסוים של השלבים וכל שלב מאופיין בנושא מרכזי דומיננטי המייחד אותו .אולם ,על פי גישת
אי הרציפות התינוק יכול להיות באותו זמן בשלבי התפתחות שונים במיומנויות השונות ,בעוד שגישות
המדגישות עלייה רציפה מאמינות כי בכל המיומנויות הוא מתפתח במקביל ,באותו הזמן.

סיכום
מהלך ההתפתחות הנורמטיבי זהה אצל תינוקות ופעוטות שונים ,אך הקצב שלו משתנה ואינו קבוע .עלינו
להתאים את ציפיותינו לטווחי הנורמה ולהימנע ככל האפשר מהשוואה בין תינוקות-פעוטות שונים.
ההבדלים הבין-אישיים נובעים מהשפעות סביבתיות והשפעות תורשתיות.
עם השנים התפתחו גישות שונות כבסיס לעבודה עם ילדים .חלקן מבוססות על תיאוריות התפתחות
המתארות את התהליכים ההתפתחותיים שהפעוטות עוברים בגיל המעון בתחום הפיסי ,הרגשי ,החברתי,
השפתי והקוגניטיבי .תחומים אלה קשורים זה בזה ,משפיעים זה על זה ומושפעים הדדית.
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מילון מושגים

מילון מושגים
גדילה

במושג "גדילה" משתמשים לתיאור שינוי פיסי ,לדוגמה ,שינוי במשקל או בגובה.

התפתחות

המילה "התפתחות" מרמזת על שינוי איכותי במיומנויות ובכישורי האדם .לדוגמה ,המעבר מזחילה על שש
להליכה.

התפתחות נורמטיבית

התפתחות בתחום מסוים שמאפיינת את הממוצע באוכלוסייה .לדוגמה ,כחלק מההתפתחות הנורמטיבית
פעוטות מתחילים לזחול על גחונם סביב גיל  6חודשים.

עקומת גאוס )פעמון(

גרף המתאר באופן חזותי את התפלגות האוכלוסייה ,בהתייחס לתחום שאותו מתאר הגרף.

התפתחות אישית

ההתפתחות האישית מתארת את ההבדלים הבין-אישיים באישיות ובמומחיות שכל אדם רכש לעצמו.

תיאוריה

מערך מאורגן של רעיונות המתייחסים לדרך הפעולה של דברים .התיאוריה נועדה לספק מסגרת לפרשנות
של עובדות וממצאים ולהנחות את המחקר המדעי.

תיאוריה שלבית

תיאוריה המתארת את התפתחותו של היבט מסוים בילד דרך שלבים .כל שלב הוא בעל מאפיינים אחרים,
מיומנויות וכישורים שונים.
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פרק  .1מבוא

שאלות לתרגול
שאלה 1

סדר שלבי ההתפתחות דומה אצל כל הילדים אך קצב ההתפתחות שונה מילד לילד .הסבירי משפט זה
ובססי את דבריך על דוגמה אחת.

שאלה 2

הסבירי את ההבדל בין "גדילה" לבין "התפתחות".

שאלה 3

ירון ורונן הם פעוטות בני שנה וחודשיים .שניהם הולכים למעון כבר חצי שנה והסתגלו אליו היטב .ירון

התחיל ללכת כשהיה בן  13חודשים ואילו רונן טרם הולך .אימא של ירון פנתה אל יערה הסייעת ואמרה
לה" :את חושבת שאני צריכה לקחת את ירון לרופא? הוא עדיין לא הולך וראיתי שרונן מהקבוצה שלו כבר
הולך למעלה מחודש" .מה היית עונה לאימא של ירון במקומה של יערה הסייעת?

שאלה 4

שני ושחר הן שכנות בנות שנתיים שהולכות לאותו מעון .האימהות שלהן ציפו שקצב התפתחותן יהיה זהה.

הן אכן החלו לזחול בערך באותה תקופה וכן החלו ללכת פחות או יותר באותו החודש .אימא של שחר מעט
מוטרדת מכך שההתפתחות השפתית שלה נמוכה מזו של שני .הציעי שני הסברים להבדל זה.

שאלה 5

שרון היא פעוטה בת עשרה חודשים .היא יודעת למחוא כפיים ,לנופף לשלום ואף לשלוח נשיקה .לאחרונה
החלה לעמוד כשהיא נתמכת ברהיטים .כך למשל :אוחזת בשולחן הסלון ונעמדת .שרון מאוד מרוצה מעצמה
כאשר היא עושה כן וכך גם כל סביבתה .אבא של שרון מודאג כיוון שהיא כבר אינה מוחאת כפיים כאשר

מבקשים ממנה לעשות זאת .הוא חושב שאולי יש נסיגה בהתפתחותה .מה היית אומרת לאבא של שרון?
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פרק  .2התפתחות חושית-תנועתית
)סנסו-מוטורית(
המערכת החושית והמערכת התנועתית תלויות זו בזו .כאשר המערכת החושית קולטת גירוי היא מעבירה
אותות למוח .המוח מעבד את המידע ושולח אותות לגוף כיצד להגיב .כך למשל ,פעוט שרואה כדור צבעוני
מושיט את ידו על מנת לאחוז בו .תינוק ששומע מוסיקה נעימה מסיט את ראשו לכיוון ממנו בוקעת
המנגינה .למעשה ,התינוק לומד על העולם דרך התנסויות חושיות ותנועתיות ועל כן להתפתחות החושית-
תנועתית יש קשר ישיר להתפתחות השכלית .פעוט אשר מסוגל לנוע במרחב )בזחילה או הליכה( חשוף
למגוון רחב של גירויים חושיים והתנסויות .התנסויות אלו מהוות פלטפורמות למידה והזדמנויות לפעול
במצבים המקדמים את התפתחות האישיות.
הפרק הנוכחי יעסוק בהתפתחות החושית-תנועתית של תינוקות ופעוטות .כאמור ,מדובר בשני תחומי
התפתחות הקשורים זה בזה ישירות ועל כן יוצגו בפרק אחד .במהלך הפרק יוסבר מה כוללת ההתפתחות
המוטורית של תינוקות ופעוטות ונדון בעקרונות של תחום התפתחות זה .כמו כן ,נציג את ההתפתחות
החושית על תהליכיה ונתייחס לחושים השונים .לבסוף נדגיש את תפקיד המטפלת בהצגת גירויים לחושים
השונים בהתאמה למיומנויות מוטוריות שונות.

התפתחות מוטורית
השנתיים הראשונות לחייו של התינוק אינן דומות לשום תקופה אחרת מבחינת ההתפתחות הגופנית של
האדם .הוא מתחיל את חייו מכורבל בתנוחה עוברית ,כל שריריו מכווצים ותנועותיו אינן רצוניות .עד מהרה
הוא הופך ליצור עצמאי שמצליח לנוע ממקום למקום ,לחשוב ,לתכנן ולבצע פעולות מוטוריות .שינויים
עצומים מתרחשים בגודל ,בחוזק ובמידות היחסיות של גוף התינוק בתקופת חייו הראשונה .כיוון שאנו
מתייחסים לתנועותינו כמובנות מאליהן ,אנו שוכחים עד כמה קשה היה כל אחד מציוני דרך אלה .מעברים
מוחיים רבים היו צריכים להשתכלל ושרירים רבים להתחזק על מנת שהפעוט יוכל להתחיל לזחול ,ללכת,
לצייר .התינוק נולד כאשר כל סיבי השרירים נמצאים במקומם ,אולם בשלב זה מסת השרירים מהווה עשרים
וחמישה אחוזים ממשקל גופו ,בעוד שבבגרות יחס זה מכפיל את עצמו וכל זאת בזכות התנועה הבלתי
פוסקת שלו החל מהימים הראשונים לחייו.
תהליך ההתפתחות המוטורית של התינוק מתחיל עוד בהיותו עובר בן שמונה שבועות ונמשך לאורך
כל החיים .התפתחות זו מתייחסת לשיפור יכולת התנועה של הפעוט ולרכישת שליטה בה .בתחילה,
ההתפתחות המוטורית מתייחסת לפיתוח רפלקסים ותנועות ראשוניות ובהמשך לפיתוח מיומנויות
מוטוריות גסות ועדינות .מלידתו ועד גיל שלוש התינוק מתפתח ,רוכש יכולות חדשות ומשכלל את השימוש
בקיימות .התנועות הראשונות של התינוק הן רפלקסיביות ,חסרות תכנון והפרדה ובמשך הזמן הוא מתחיל
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פרק  .2התפתחות חושית-תנועתית )סנסו-מוטורית(

לשלוט בתנועותיו באופן רצוני ולתכנן תנועה .מערכות חושיו משתפרות ויכולות התגובה לגירוי חיצוני
משתכללות .גובר השימוש בשלד ובשרירים.

חידוד ההבדל בין המושגים ”התפתחות" ו"גדילה"

כאשר אנו עוסקים בהתפתחות מוטורית של תינוקות ופעוטות אין אנו מתייחסים לשינויים בממדים
של איברי גופם ,בצמיחתם לגובה או בעלייתם במשקל ,כל אלו קשורים למושג ”גדילה" .בהתפתחות
מוטורית הכוונה היא לשינויים באיכות התנועה ולהבדלים במיומנויות הגוף .כלומר ,התפתחות
מוטורית משויכת להבשלת המערכות ורכישת מיומנויות כגון הצלחת התינוק לעמוד בכוחות עצמו
ואילו גדילה משויכת לשינויים החלים בממדי גופו.

רפלקסים — תנועות ראשוניות מולדות
חלק ניכר מהתנהגויות הילוד בתחילת חייו הנן רפלקסים .אלה הן תנועות הנשלטות על ידי חוט השדרה
ולא על ידי המוח .המשמעות היא שתנועות אלו אינן מתוכננות ,אינן נעשות באופן רצוני או בשליטה של
האדם .כל התינוקות בעולם נולדים עם אותם הרפלקסים; כאשר הם נחשפים לגירויים מסוימים ,הרפלקסים
באים לידי ביטוי.

14

2/23/14 2:59 PM

����� ������� ����.indd 14

התפתחות מוטורית

לחלק מהרפלקסים תפקיד ברור והשפעה מידית על יכולת ההישרדות של התינוק בעוד שאחרים מאפיינים
התפתחות תקינה של מערכת העצבים .כך למשל ,רפלקס היניקה מאפשר לתינוק לינוק כבר מרגע לידתו
ולמעשה מאפשר לו להזין את עצמו ולהתקיים .כמוהו גם רפלקס הנשימה הוא הישרדותי ומאפשר לתינוק
לנשום בכוחות עצמו מרגע לידתו .חלק מהרפלקסים נעלמים בחודשי החיים הראשונים .היעלמותם
מוכיחה כי התפתחות התינוק תקינה ואי היעלמותם עלולה להצביע על קשיים בהתפתחות .חלק אחר
של הרפלקסים אינם נעלמים והתינוק יצטרך להתגבר עליהם בעודו לומד תנועות שונות שמשרתות אותו
בשלבי ההתפתחות המתקדמים של חייו.

עקרונות כלליים בהתפתחות המוטורית
תהליך הארגון וההסתגלות של הפעוט לסביבה מושפע מגורמים סביבתיים וביולוגיים הכוללים מספר
מערכות המשולבות זו בזו — חושים ,תנועה ,מערכת עצבית ,מערכת תפיסתית ומערכת אנטומית )שלד
ושרירים( .באמצעות מערכות אלה מארגן הפעוט את התחושות הנקלטות מהגוף ומהסביבה ,מעבד אותן
במוחו ומגיב ישירות למטרה .ז'אן פיאז'ה )ראה פרק התפתחות קוגניטיבית( ,טען כי ההתפתחות המוטורית
והתפתחות הסביבה הן הבסיס לחיי הנפש .ללא היכולת לתפוס את העולם ולסקור אותו באורח פעיל ,הילד
יהיה מוגבל באפשרותו לרכוש ידע.
לא כל הילדים מתפתחים באותו קצב .השונות הבין-אישית משפיעה על קצב ההתפתחות ולכן שלושה
פעוטות שונים יחלו את צעדיהם הראשונים בשלושה גילים שונים .יחד עם זאת ,רצף ההתפתחות הוא
זהה אצל כל התינוקות .למעט מקרים חריגים ,כל התינוקות יעברו את שלבי ההתפתחות המוטורית באותו
הסדר .כך למשל ,פעוטות יתיישבו לפני שיוכלו לעמוד בכוחות עצמם.

נקודה למחשבה

אילו גורמים יכולים להשפיע על השונות הבין-אישית הקיימת בהתפתחות המוטורית
של ילדים שונים?
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פרק  .2התפתחות חושית-תנועתית )סנסו-מוטורית(

הבדלים בין אישיים

חשוב לזכור שגם בהתפתחות המוטורית ,בדומה לתחומי התפתחות אחרים ,קיימים הבדלים בין
אישיים בקצב ובאיכות ההתפתחות .כך למשל ,לא כל הילדים מתחילים לזחול באותו גיל .יש טווח
גילאים שמאפיין כל אחת מההתפתחויות המוטוריות והשוני בין הילדים נובע ממספר גורמים:
 .1גורמים מולדים

מזג — כל תינוק נולד עם מאפיינים אישיותיים שונים .ילדים שמאופיינים בתנועתיות רבה וסקרנות

גבוהה ,סביר שהתפתחותם המוטורית תהיה מהירה יותר.

גנטיקה — הנתונים הביולוגיים של כל תינוק הם שונים ולמרכיב הגנטי יש השפעה על כך .כל תינוק
נולד עם פוטנציאל שונה.

 .2גורמי סביבה

בגורמי סביבה הכוונה היא למאפיינים שונים של חייו ,לדוגמה ,מיקום התינוק בסדר הלידה
במשפחה ,המבנה והארגון של הבית בו הוא גדל ,הקשר עם האם ,דפוסי ההתנהגות של הוריו,
התרבות בה הוא גדל והנורמות המשפחתיות .כל אלה ועוד משפיעים על מידת המוטיבציה של
התינוק לממש את הפוטנציאל המולד שלו מבחינה מוטורית.

ארבעה עקרונות שולטים ברכישת התיאום המוטורי אצל תינוקות:
 התמיינות

בשלבים הראשונים לחיי התינוק תנועותיו כאמור אינן מאורגנות; הוא מגיב תגובה רפלקסיבית בכל
גופו ,ידיו ורגליו נעות באקראי .עם ההתפתחות הופכות מיומנויות כוללות וכמעט לא מוגדרות אלה
למערכת מיומנויות מדויקות שכל אחת מהן מותאמת לתפקוד מסוים .בשלבים הראשונים תנועות
התינוק יהיו רבות ובמשך הזמן ,בגיל שישה חודשים בערך ,יוכל התינוק לתכנן ולבצע את פעולותיו
במדויק .כחודשיים לאחר מכן הוא יוכל ליזום פעולות בסביבתו הקרובה ,לדוגמה ,לבלום משחק כלשהו
שעומד ליפול עליו.

 התפתחות קדמית-אחורית )העיקרון ה"צפלוקאודלי"(

השליטה השרירית )המוטורית( מתפתחת מהקצה העליון של הגוף כלפי מטה .מהראש לזנב אצל בעלי

חיים ומהראש לקצה עמוד השדרה אצל בני אדם .המיומנות המוטורית הראשונה היא היניקה ,לאחר
מכן מעקב עם העיניים ,הצוואר ,החלק העליון של הגוף כולל הזרועות ,הגוף התחתון והרגליים .השליטה
על הראש מופיעה לפני הישיבה וההליכה מתפתחת בסוף.
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התפתחות מוטורית

 התפתחות מרכזית-היקפית )העיקרון ה"פרוקסימודיסטלי"(

השליטה בתנועות הגוף נוטה להתפתח ממרכז הגוף אל קצותיו .לתינוק בשלבים הראשונים שליטה
רבה יותר על זרועותיו מאשר על כפות ידיו והתנועות העדינות שלהן והוא עשוי אפילו לשרוט את
עצמו באמצעות אצבעותיו .לאחר מכן הוא מכוון את אגרופיו הסגורים כלפי חפצים לפני שיש ביכולתו
להרימם .לבסוף מתפתחת השליטה באצבעות והיכולת להרים אפילו פירורים וחפצים זעירים .דפוסים
אלה נובעים מההבדלים בקצב התפתחות השרירים בכל איבר ומקצב הבשילה של אזורי המוח שהולכים
ומתמחים בשליטה על התנועה.

 בשילה ביולוגית והתנסות

לתינוק האנושי פוטנציאל של יכולות מוטוריות התלוי בבשילה של מערכת העצבים המרכזית .ההתנסות

חיונית להתפתחותן של יכולות ונטיות כלליות ולהשתכללותן .היא נחוצה לתמיכה בארגון מערכות
העצבים המרכזיות ולהנחיתן .מסיבה זו תרגול וחשיפת התינוק למיומנויות מוטוריות משפיעים על
קצב התפתחותן .גם העובדה שתינוקות ממלאים אותה מטלה בצורה שונה מרמזת על כך.

מוטוריקה גסה
הכוונה לתנועות הגסות )הגדולות( ,להפעלת שרירים גדולים כיסוד לתנועה .המוטוריקה הגסה כוללת
את השימוש הבסיסי בשרירי הידיים ,הרגליים ,הבטן והגב .השימוש בשרירים אלה בראשית ההתפתחות
המוטורית נועד להתהפכות ,לזחילה ובהמשך להליכה .המוטוריקה הגסה מהווה בסיס להתקדמות התינוק
לעבר תנועות עדינות הדורשות רמת דיוק גבוהה יותר ונקראות מוטוריקה עדינה.
להלן שלבי התפתחות המוטוריקה הגסה:

הרמת ראש

ראשו של התינוק בשלבים הראשונים לחייו גדול יחסית לגופו .שליטה על הראש היא אחת מאבני הדרך

המרכזיות של ההתפתחות המוטורית .בגיל שלושה שבועות בקירוב התינוק יכול להחזיק את ראשו בתנוחה

זקופה; בגיל שישה שבועות בערך הוא מצליח לשמור על ראש זקוף .כאשר מניחים את התינוק על הבטן
הוא מחזק את מיומנות הרמת הראש כיוון שקיים רפלקס הגנה ששומר על פיו ואפו חשופים ומאלץ אותו
להרים את ראשו.
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פרק  .2התפתחות חושית-תנועתית )סנסו-מוטורית(

התהפכות

לעתים ,בשלב מאוד מוקדם בחייו ,התינוק מתהפך בפעם הראשונה מהבטן לגב .התהפכות זו אינה רצונית אולם

היא מעידה כי התינוק מרים את ראשו גבוה ונע מצד לצד .תינוקות מתחילים לנוע מצד לצד בין גיל חודשיים
לשבעה חודשים .לרוב זמן קצר אחר כך לומד התינוק להתהפך מהבטן לגב והפעם מתוך כוונה .ההתהפכות
מהגב אל הבטן קשה יותר ודורשת תכנון ומאמץ רבים יותר ולכן היא מתרחשת בשלב יותר מאוחר.

ישיבה

כדי שיוכל לשבת זקוק התינוק לשליטה טובה על
הגו העליון ולכוח בצוואר ,בכתפיים ובעמוד

השדרה .מרגע שהתינוק מגלה את יתרונות
תנוחת הישיבה לאחר שמבוגר הושיב אותו
למספר דקות ,הוא ינסה לחזור על כך.
המוטיבציה שלו להתיישב גדולה כי בישיבה
ידיו פנויות למשחק ושליטתו על המתרחש
בסביבה רבה יותר .הוא מנסה להשתמש
בכוחו ולמשוך את עצמו מעלה ובמקביל
נעזר בסביבתו הקרובה ,נאחז בסורגי המיטה,
במשחקים ונתלה על בגדי המבוגר.
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זחילה

תנועות

ההתקדמות

הראשונות

של התינוק מונעות בעיקר על ידי
רפלקסים .התינוק מושך את עצמו
קדימה במעלה המזרן כבר מהימים
הראשונים לחייו .בגיל שבעה חודשים
בקירוב חלק מהתינוקות נעים בזחילת
בטן המשלבת משיכה ,דחיפה והדיפת
הגוף בתוך שימוש ברגליים ובזרועות
כפופות כדי ליצור תנועה .התקדמות
זו דורשת אנרגיה רבה ולכן אינה
יעילה.
כאשר שרירי התינוק מתחזקים הוא מצליח
להתרומם על ארבע ומכאן הדרך לזחילה קצרה.
לרוב התינוק נע באופן מקרי ,הוא נהנה מכך ומנסה
לשחזר שוב ושוב את התנועות שיצר עד שהוא זוחל
באופן מודע .ראשית הזחילה היא לעתים לאחור כי
שרירי הזרועות חזקים יותר משרירי הרגליים והם
דוחפים את הגוף לאחור.
לזחילה יש גם השפעה על ההתפתחות המוחית.
למרות זאת כעשרה אחוזים מהתינוקות מדלגים
על

הזחילה

ומוצאים

דרכים

אלטרנטיביות

להתקדם .הדבר אינו פוגע בהתפתחותם השכלית.
הזחילה מאפשרת לתינוק חופש לחקור את
הסביבה ומזמנת לו התנסויות חדשות .היא מהווה
צעד גדול בהתפתחות המוטורית והשכלית גם
יחד .קואורדינציה ,הבנה מרחבית ,אומדן של עומק
ומרחק ,מגע והבחנה בסכנות ,כול אלה מתפתחים
ומתייעלים עם התחלת הזחילה.
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עמידה

כבר מגיל צעיר אוהבים התינוקות להתאמן בעמידה,
בתמיכה מלאה כמובן .הם שמחים לקפץ מעלה מטה
וכך לחזק את שרירי רגליהם .בגיל שישה ,שבעה
חודשים בקירוב תינוקות מתחילים להתאמן במעבר
מישיבה לעמידה .בעזרת תמיכה הם מכופפים את
ברכיהם וקופצים מעלה לעמידה ומטה על ישבניהם.
בגיל שמונה חודשים בקירוב הם נעזרים בסביבתם
כדי לעמוד )רהיטים ,מכנסי אנשים שבהישג ידיהם(.
בשלב ראשון התינוקות נעמדים על ברכיהם ובהמשך
הם מצליחים להגיע לעמידה זקופה .אז אפשר לראות
תינוקות כשמבטם תוהה ”מה עכשיו?" הם אינם
יודעים לחזור למצב ישיבה ובפעמים הראשונות
לרוב יצנחו אל הקרקע כשיתעייפו .לאחר אימונים
רבים הם לומדים להתיישב בבטחה .בזכות העמידה
מתגלה לתינוק עולם חדש ומרתק .הוא מנסה להגיע
לכל דבר ולטפס אולם רק בגיל עשרה חודשים
בקירוב ינסה לעמוד באופן עצמאי על רגליו.

שיוט

חלק מהתינוקות שלמדו לעמוד ימשיכו להתקדם

ממקום למקום בזחילה בעוד שאחרים יאמצו את
טכניקת השיוט .השיוט כולל תנועה לצדדים לאורך
חלקי ריהוט וקירות .התינוק סומך על ידיו ורגליו
כמעט באותה מידה בצורת התקדמות זו ולכן שלב
זה דומה לזחילה אנכית .מבחינה אינטלקטואלית
התינוק מפעיל מחשבה רבה בדרך בה ימשיך
ויתקדם כאשר הרהיט ”נגמר" .פעמים רבות יבחר
התינוק לזחול אולם יש מקרים בהם ימצא פתרונות
יצירתיים.

20

2/23/14 2:59 PM

����� ������� ����.indd 20

התפתחות מוטורית

השלב הבא הוא התקדמות בתוך גרירת רהיטים .בשלב זה מתקדם התינוק קדימה אולם הוא עדיין מוגבל
ביכולתו להשתמש בידיו לצרכים אחרים .זו כנראה הסיבה שבשלב כלשהו הוא אוזר אומץ ומתחיל ללכת.

הליכה

הליכה ללא תמיכה הנה פעילות מורכבת .טווח התחלת
ההליכה נע בין גיל עשרה לשישה עשר חודשים .ההליכה
מורכבת כיוון שהתינוק צריך לעשות שני דברים שונים בכל
רגל .לייצב את הגוף על רגל אחת ובמקביל להזיז קדימה את
הרגל האחרת .בו בזמן עליו לאזן את כמות הכוח שהוא משקיע
על מנת לא לאבד את שיווי המשקל כי במהלך ההליכה ,לרגע
קל ,נוצר חוסר שיווי משקל ועליו להתאזן מיד .כדי לשמור על
שיווי משקל מסגלים התינוקות לעצמם שיטות שונות .חלקם
פורשים את זרועותיהם לצדדים ,גבוה מעל לראשיהם ,אחרים
הולכים ברגליים פשוקות על מנת להתייצב .יש שמפנים את
כפות רגליהם כלפי חוץ ומתנדנדים מרגל לרגל.
בכל מצב ,פעוטות שגילו את היכולת ללכת יעשו זאת שוב
ושוב .הם ישתמשו בזחילה רק במקרים נדירים ,יתרגלו את
יכולת ההליכה שלהם ועד מהרה ילכו בצורה יציבה ובטוחה.
בין חודשיים לשישה חודשים מתחילת ההליכה מנסה
הפעוט ללכת מהר ,הליכה דמוית ריצה ,אולם ,בעוד שבריצה
קיים שלב התעופה בו הרגליים נפרדות מהקרקע ,במקרה זה
הוא עדיין אינו מצליח לעשות זאת ולכן עלול ליפול לעתים
קרובות) .כאן קיימת חשיבות רבה לרפלקס הטייס הגורם
לפעוט להושיט את ידיו קדימה בעת נפילה ובכך להגן על
פניו(.
שינויים בפרופורציות הגוף ויכולת לשלוח מסרים מהירים
מהמוח אל השרירים יוצרים ככל הנראה את הכוח ואת
השליטה המוטורית ההכרחיים לריצה .זמן קצר לאחר
התחלת ההליכה המהירה לומד הפעוט לשלב ניתורים ולרוץ.
מכאן והלאה קשה לעצור אותו ,בתוך כשישה חודשים הוא
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פרק  .2התפתחות חושית-תנועתית )סנסו-מוטורית(

דוהר ,קופץ ,בועט ורוקד .כל מיומנות כזו שהפעוט רוכש מעידה על שינוי ביכולת המוחית ,על התפתחות
הקואורדינציה שלו וכמובן על התפתחות יכולתו המוטורית.

מוטוריקה עדינה
הכוונה במושג זה הוא לפעולות של שרירים קטנים ברמה גבוהה של דיוק .שימוש בשרירים הקטנים של כף
היד ,האצבעות ,הפה והעיניים לשם ביצוע פעולות ,כגון :מבט ,מעקב אחר חפץ ,דיבור ,שרבוט וציור ,כתיבה,
גזירה.

הקשר בין מיומנות מוטוריקה עדינה והתפתחות שכלית

ככל שהתינוק ייפגש עם עצמים רבים יותר ,בעלי צורה ,גודל ומרקם שונים ,תשתכלל יכולתו
המוטורית .שליטה מוטורית עדינה חיונית להתפתחות הקוגניטיבית הכללית שלו .הכושר המוטורי
קשור להתפתחותו השכלית הכללית של התינוק .מוחו צריך לתכנן את פעולותיו בכל פעם שידו נעה,
לפי גודל החפץ ,המרחק והמרקם שלו .ככל שיכולתו המוטורית העדינה משתכללת יש באפשרותו
לשלוט יותר בתנועותיו ולהשתמש בחפצים קטנים ומורכבים יותר .כך הוא מפתח את עצמאותו
ומשכלל את התמודדויותיו עם משימות היום-יום ומשימות מורכבות יותר .יכולת זו מדגישה את
ייחודיותו של האדם על פני שאר בעלי החיים .התינוק האנושי רוכש אין-סוף פעילויות מוטוריות
— הוא לומד לאחוז בבקבוק ,להשחיל חרוזים ,להתאים בין חפצים ,להתלבש ולנעול נעליים ועוד.
פעילויות אלה ואחרות מובילות אותו בדרך לעצמאות.

להלן שלבי התפתחות המוטוריקה העדינה:

שלב ראשון

בתקופה הראשונה לחייו ,התינוק מכווץ ומכונס
ואגרופיו קפוצים רוב שעות היממה .הוא פותח את
כפות ידיו ומיד סוגר אותן כך שאפשר להניח בהן חפץ
למרות שהוא אינו מודע לכך .תנועותיו רפלקסיביות
וחדות .התינוק נולד עם רפלקס אחיזה – כאשר דבר
מה נוגע במרכז כף ידו הוא אוחז בו בחוזקה .אחיזה זו
אינה רצונית ומטרתה לחזק את שרירי כף היד .רפלקס
האחיזה נעלם עם התפתחות האחיזה הרצונית.
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שלב שני

בגיל חודשיים בקירוב נראה כי התינוק עסוק
מאוד בכפות ידיו ובאצבעותיו; הוא מזיז

אותן למרכז גופו וחזרה וכביכול בוחן למי
שייכות ידיים אלה .הוא מתחיל להתרומם
על אמותיו ולגלות עניין בחפצים ובאנשים
סביבו .בהתחלה תנועותיו מגושמות ,הוא
מתקשה לעזוב חפץ או להחליפו באחר.
הוא מניע את ידיו באופן אקראי ,נוגע
וחובט בחפץ שבטווח ידיו .לאחר מספר
שבועות הוא מתחיל למתוח את זרועותיו
לכיוון דברים המושכים את תשומת לבו .כך למשל ,בתחילה יגע באקראי במרצדת )מובייל( שתלויה לפניו
וייהנה מהצליל שהפיק ממנה .מוחו ייצר חיבורים חדשים לגבי תוצאות התנהגותו ובהמשך ינסה לשחזר
פעולה זו עד להצלחה .ההצלחה מדרבנת אותו לרצות לשחזר שוב את החוויה.

שלב שלישי

בגיל ארבעה חודשים בקירוב תינוקות
מתחילים להושיט יד במקום לחבוט .בשלב
זה מוחו של התינוק מצליח לאחד מידע
מחלקים שונים כדי להשיג את מטרתו.
אצבעותיו

נפרשות

בהדרגה

ותנועת

החבטה שאפיינה אותו עד כה מתחלפת
במגע ממוקד ועדין יותר .התינוק מתחיל
להתעניין בכפות רגליו ולעתים נעזר בהן
כדי לתפוס חפץ.

שלב רביעי

בגיל חמישה חודשים בקירוב תינוקות רוכשים תיאום טוב בין העין ,הזרוע וכף היד וצוברים ידע נרחב בנוגע
ליחסים מרחביים בין חפצים .בגיל זה אחיזתם מתפתחת ומשתכללת והם מצליחים להעביר חפץ מיד ליד
ולנענעו על מנת להשמיע צליל.
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פרק  .2התפתחות חושית-תנועתית )סנסו-מוטורית(

שלב חמישי

במחצית השנייה של שנת החיים הראשונה תינוקות
מצליחים להושיט יד ולגעת במשחקים נעים ,יכולת
זו דורשת תיאום ,תכנון והבנת המרחב .בגיל שישה
חודשים בקירוב מתחיל התינוק לחקור חפצים — הוא
בודק את הגודל ,הצורה והמרקם ממנו הם עשויים.
ברגע שהוא מצליח להתיישב הוא מתחיל גם להפגיש
בין שני חפצים .בתחילה הוא ידפוק עם האחד על
האחר וברגע שישיבתו תהיה יציבה יותר הוא יחזיק
חפץ בכל יד ויפגיש ביניהם .בשלב זה הוא לומד
לתאם את תנועות ידיו בשתי הזרועות ולצורך זה קשר העין-יד שלו וישיבתו צריכים להיות מפותחים דיים.

שלב שישי

בגיל תשעה חודשים בערך תינוקות מסוגלים לתפוס חפצים ולהרפות בקלות .במקביל הם גם מתחילים
להצביע על חפצים בעזרת האצבע המורה .בשלב זה מופיעה גם היכולת לשלוט באצבע אחת בכל פעם
ולהשתמש באגודל כנגד אותה אצבע כאשר תופסים משהו .יכולת זו נקראת לפיתת האצבע המושלמת
והפעולה נקראת ”אחיזת מצבטיים" .התינוק מנסה כבר חודשים קודם לעשות את הפעולות הללו ולכן מרגע
שהוא מצליח להרים חפצים קטנים הוא יעסוק בכך ללא הפוגה :הוא ירים פירורים מכיסא האוכל ,ייהנה
לאסוף אבנים קטנות ואפילו נמלים .בזכות שעות האימון הללו הוא משכלל את יכולתו לעשות תנועות
מדויקות ולומד להבדיל בין חפצים בגדלים ובמשקלים שונים .הוא לומד לתכנן את תנועתו בהתאם לגודל
החפץ שברצונו לתפוס ומסוגל לתפוס בחושך חפצים מרעישים .התפתחות יכולת מוטורית ואינטלקטואלית
זו הנה שלב נוסף בדרך לעצמאותו של הפעוט.

שלב שביעי

בגיל שנה הפעוט הופך להיות עצמאי ואקטיבי; הוא

מושך עצמים כדי להגיע לאחרים ,נוגע בכל דבר,
דוחף את אצבעותיו הקטנות לכל חור ,מנסה להזיז
ולהפעיל דברים .כל הצלחה אקראית שלו תגרום
לו לחזור ולנסות לבצע את הפעולה .כך מתפתחת
ומשתכללת יכולתו המוטורית והקוגניטיבית.
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התפתחות מוטורית

תפקיד המחנכת-מטפלת בקידום ההתפתחות המוטורית
בכל שלבי ההתפתחות המוטורית יש למבוגרים תפקיד משמעותי מאוד .תיווך המבוגר משפיע על הדרך
בה התינוק חווה את העולם .חשוב לעודד את התינוק בכל שלב ושלב על ניסיונותיו ומאמציו ולא רק על
הצלחתו .תחושת ביטחון ואהבה תסייע לו להתפתח וללמוד ללא חשש ומעצורים .המבוגר צריך לדאוג
שסביבתו הפיסית של התינוק והפעוט תהיה מותאמת לגילו ולשלב ההתפתחותי שבו הוא נמצא כדי שיוכל
לנוע בה בחופשיות ולהתנסות בלי לסכן את עצמו .חשוב לשחק אתו במשחקים שיפתחו את יכולותיו
ויקדמו אותו .לדוגמה ,בין גיל שישה לשניים עשר חודשים פעוטות מרותקים לצעצועים בעלי מגע מעניין
וצלילים מגוונים .הם אוהבים להושיט את ידיהם ולאחוז בחפצים ,לכן ניתן לשחק אתם בצעצועים בגדלים
שונים .בכל פעם אפשר להושיט לתינוק את הצעצוע מכיוון אחר ולשנות גם את גודלו .כך מתאמן התינוק
בתיאום עין-יד וגם לומד להתאים את גודל פתיחת ידו לגודלו של הצעצוע .סביבה מעניינת ומאתגרת
תאפשר לו לפתח ולשכלל יכולות שכבר נרכשו ולרכוש במקביל יכולות חדשות.
לעתים ,יש נטייה להשאיר תינוקות ופעוטות במתקנים ייעודיים כגגון לולי פעילות ,נדנדות או טרמפולינות.
מתקנים אלה מקנים למטפל שליטה על תנועת התינוקות והפעוטות וכן על הגירויים אליהם נחשפים.
חשוב שכל מטפל יהיה ער למשך הזמן שהתינוק והפעוט שוהים במתקנים אלו ויקפיד לאפשר להם להיות
במרחב פתוח ,בטוח ומותאם על מנת לקדם התנסויות מוטוריות ותחושתיות פעילות .באופן זה תקודם
ההתפתחות השכלית במקביל להתפתחות החושית-תנועתית כמו גם ההתפתחות הרגשית-חברתית.
חשוב שהמבוגר יהיה מודע לשלבי ההתפתחות וער לקצב ההתפתחות ולאיכות התנועה האישיים של
התינוק .במקרה שנתקלים בקושי או בעיכוב חשוב לפנות לייעוץ .לפעמים עזרה קטנה באמצעות תרגילים
והכוונת התינוק חוסכים עיכוב גדול בהמשך בהתקדמות או באיכות התנועה.

הדרכים שבהן משפיעה ההתפתחות המוטורית על ההתפתחות השכלית
פיאז'ה האמין שמודעות התינוק לסביבה מוגבלת לדברים שהוא יודע באמצעות מודעות סנסורית ופעילות
מוטורית .השלב הראשון בתיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית שלו נקרא השלב הסנסורי-מוטורי )ראו פרק
התפתחות קוגנטיבית( .שלב זה מחולק לשישה תת שלבים .בתת פרק זה נתאר בטבלה את ששת השלבים
לפי פיאז'ה ונעמוד על הקשר בין היכולות המוטוריות להתפתחות הקוגניטיבית של התינוק והפעוט:
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פרק  .2התפתחות חושית-תנועתית )סנסו-מוטורית(
4

גיל
)בחודשים(

1—0

4

שלב

מאפייני השלב

שם השלב

1

רפלקסים

בשלב הראשון לחיי התינוק היכולות והכישורים שלו מוגבלים לרפלקסים
שטבועים בו מלידה .הרפלקסים הם התגובות האוטומטיות של התינוק
לגירוי אחד מסוים .למשל ,מציצה ,מצמוץ ,הקאה ,נשימה ,הליכה

4—1

2

תגובות מעגליות
4
ראשוניות

התפתחות של פעולות פשוטות חוזרות ונשנות .תגובות שמעורב בהן רק
גופו של האדם עצמו ולא אובייקט חיצוני או אירוע חיצוני .הרפלקסים
)שמופיעים בשלב הראשון( הם אלה שקובעים איזה סוג התנהגויות
יתקיימו בשלב השני .למשל ,הרמת היד והבאתה אל הפה בשביל למצוץ
אותה

8—4

3

תגובות מעגליות
משניות

התפתחות של פעולות חוזרות ונשנות .התינוקות מתנסים באופן פעיל
בתוצאה שיש להתנהגותם על אובייקטים חיצוניים .לדוגמה ,תינוק
משמיע קול ואמו מגיבה אליו בקול דומה

12 — 8

4

תיאום
)קואורדינאציה(
של סכימות

תיאום בין פעולות נפרדות לרצף של התנהגויות מכוונות מטרה .כלומר,
תינוק עושה דבר מה כאמצעי להשיג משהו אחר .למעשה ,התינוק
יכול לצפות את התוצאה של ההתנהגותו עוד לפני שהיא קורית .מובן
שההתנהגויות מוגבלות רק לאלה שיש ביכולתו של התינוק לבצע
מבחינה מוטורית .לדוגמה ,תינוק מזיז את הדובי כדי להגיע אל הכדור

18 — 12

5

תגובות מעגליות
שלישוניות

כאשר פעולה כלשהי שהתינוק מבצע מובילה לתוצאה חושית מעניינת
התינוק אינו חוזר על אותה הפעולה שוב ושוב )כמו בשלבים הקודמים(
אלא עורך שינויים באותה התנהגות ולומד כיצד הם משפיעים.
השינויים שהתינוק מבצע גורמים לו לגלות יחסי סיבה ותוצאה ,סיבה
ומסובב )משפיע ומושפע( .כך ,מתרחבת מאוד ההבנה שיש לתינוק על
העולם .לדוגמה ,המוצץ נשמט מידו של תינוק בזמן שהוא יושב בכיסא
האוכל שלו ,בעקבות זאת התינוק זורק את הבקבוק ,חתיכות מארוחת
הצהרים ,את הצלחת .התינוק בודק באיזה אופן משפיעה הזריקה שלו על
כל אחד מהחפצים

24 — 18

6

התחלות של
חשיבה ייצוגית

שלב זה מתאר את תחילת המעבר מחשיבה סנסורית-מוטורית לחשיבה
סמלית-ייצוגית .בשלב זה הפעוט יכול להשתמש בסכימות מנטליות.
כלומר ,הוא אינו חייב לבצע פעולה על מנת לחשוב עליה )ראו נושא
למידה חברתית בפרק התפתחות חברתית( .הוא יכול לצפות במישהו
עושה דבר מה ולהשהות את החיקוי למועד אחר או לחשוב על עצמו
כמבצע פעולות בלי לבצע אותן בפועל )בתחילה מדובר בפעולות שהוא
כבר יודע( .למשל ,דני רואה את יעל מסובבת את הסביבון .למחרת ,בלי
שהוא ניסה מעולם לעשות זאת ,הוא מחקה את סיבוב הסביבון

תגובה מעגלית — רצף שבו התנהגות מסוימת גורמת לאירוע מעניין )בהתחלה הדבר קורה באופן מקרי( ואז היא
חוזרת שוב ושוב .סופו של רצף אחד מעורר את תחילתו של רצף נוסף.
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לפי פיאז'ה )ראו פרק התפתחות קוגניטיבית( ,ההתפתחות החושית-תנועתית היא זו העומדת בבסיס
ההתפתחות השכלית .על מנת שההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק תהיה תקינה עליו לחוות התנסויות
חושיות ותנועתיות .כך למשל ,פעוט שיש ביכולתו לנוע ממקום למקום ,יוכל לחפש גירויים שראה בעבר
ונעלמו מעיניו .גילוי אקטיבי של הגירויים יחדד אצלו את התפתחות מושג קביעות האובייקט )ראו פרק
התפתחות קוגניטיבית( .כאמור ,כל תחומי ההתפתחות קשורים זה בזה וההפרדה ביניהם נעשית רק לצורך
הלמידה .כך למשל ,ההתפתחות המוטורית קשורה גם להתפתחות החברתית-רגשית של הפעוט .פעוט
היכול לבצע פעולות מוטוריות מורכבות ,יכול להתנסות בפעילויות מעולם המבוגרים ,לקדם את הנפרדות
שלו ולחוות את עצמו כפרט עצמאי וייחודי.

התפתחות חושית
בחלק הראשון של הפרק עסקנו בהתפתחות המוטורית ובחלק הבא נעסוק בהתפתחות החושית .שתי
המערכות קשורות זו בזו ובמציאות אי אפשר להפריד ביניהן .הפרדה זו נעשית רק לצורך הלמידה .במהלך
הקריאה מומלץ לחשוב כל העת על הקשר בין ההתפתחות החושית להתפתחות המוטורית ,כפי שתוארה
בחלקו הראשון של הפרק.
החושים מתפתחים אצל תינוקות במהלך השבועות הראשונים לחייהם .לאחר הלידה חוש הריח של התינוק
מפותח דיו והוא מזהה את אמו על פי ריחה .הוא עדיין אינו מסוגל לראות את הדובי שתלוי על מיטתו ,אבל
הוא מסוגל לשמוע צלילים בצורה טובה ,להאזין לדיבורים ואף לפנות לעבר הדובר.
תינוקות חוקרים את העולם על ידי מגע באמצעות הפה וילדים באמצעות הידיים .בשלב בו הם מתחילים
לנסות מאכלים שונים מתפתח גם חוש הטעם שלהם .בעוד שהראייה והשמיעה הם החושים המפותחים
ביותר אצל מבוגרים ,אצל תינוקות חוש המישוש ,הטעם והריח ממלאים תפקיד מרכזי.

תהליך התפתחות החושים
תינוקות בני יום יוצרים את הקשר שלהם עם העולם דרך החושים .בשלב ראשון מתפתח כל אחד מהחושים
בנפרד .תגובותיהם מתפתחות מתגובה חזקה ומוחלטת של כל הגוף לגירוי ,לתגובה מאובחנת בחלק מהגוף

)כלומר ,באיבר מסוים( ,המותאמת לעוצמת הגירוי .החושים לומדים ,עם ההתפתחות ,להתאים את עצמם
לגירוי; הם נאטמים נוכח גירוי חזק כדי להימנע מהצפה ומתחדדים נוכח גירוי חלש על מנת שיוכלו לקלוט
אותו.
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בשלב השני התינוק מסוגל לשלב בין החושים .באמצעות פעולה משולבת של חושים אחדים הוא מצליח
לבצע פעולה מגוונת .לדוגמה ,זחילה המושפעת משיווי משקל ,תחושה עמוקה ,מגע וראייה.

בשלב שלישי אין הסתמכות על חוש קולט מסוים ,אלא כל החושים פועלים .עבור כל אחד מהחושים
עשויה להתפתח תת-רגישות או רגישות-יתר .כל תינוק נולד עם טווח רגישות שווה בכל אחד מחושיו,
בתוך הטווח יש לו את הייחודיות שלו בכל אחד מהחושים .רוב הפעוטות הם בעלי רגישות ממוצעת ברוב

אברי החישה ,אך יש שנושקים לקצוות — בעלי רגישות יתר אינם נהנים בעקביות מגירוי באחד החושים
ואף מנסים להימנע מהגירוי .כך למשל ילד עם רגישות יתר שמיעתית ימנע משהייה במקומות רועשים ואף
יאטום את אוזניו למשמע רעש חזק .כמו כן לעתים לא ישמע כאשר קוראים בשמו או מדברים אתו .בעלי
תת רגישות ממעטים להגיב לגירוי בחוש מסוים ,זקוקים לגירוי חזק על מנת להרגישו ועסוקים בחיפוש
אחר גרייה .כך למשל ,ילד עם תת רגישות למגע יחבק את זולתו חזק ,לעתים עד כאב ועם זאת עלול
להיות מוטרד ממגע עדין של פתקית הבגד בגבו או תפרי הגרביים בבהונות רגליו .המזג המולד של הפעוט
והתנהגויות הסביבה כלפיו משפיעים על השוני ועל האופן שבו יבוא לידי ביטוי התנהגותי.
בהמשך הפרק נפרט בנושא התפתחותם של החושים השונים ולאחר מכן נדגים סוגי גרייה חושית שמבוגר
יכול להעניק לתינוק ,בהתאם לשלבי התפתחותו המוטורית.

חוש הראייה

בעבר נטו לחשוב כי תינוקות אינם רואים דבר עם לידתם .היום ידוע כי העין האנושית אינה בשלה בלידה,
לכן ראייתו של התינוק אינה זהה לזו של מבוגר ,אולם אין ספק כי הוא רואה .במהלך שנת החיים הראשונה
הראייה משתפרת ומשתכללת .בשבועות הראשונים הוא רואה בעיקר קווי מתאר וניגודי צבעים .תמונת
הראייה שלו אינה רציפה והוא רואה פריט אחר פריט .גם טווח הראייה שלו מוגבל ,עיניו ממוקדות במרחק
 25-20ס"מ שזהו בערך המרחק מעיניו לסנטרה של אמו כשהיא מאכילה אותו .הוא מתקשה לפרש את
הדברים שהוא רואה מבחינת גודל ומרחק אולם יכולת זו הולכת ומשתכללת עד גיל שבעה חודשים .בגיל
זה בקירוב משתכללת גם יכולתו לראות את ממד העומק )תלת ממד(.
חוש הראייה מתפתח במקביל להתפתחות התינוק ולצרכיו .בהתחלה טווח הראייה שלו מותאם למרחק
מפניה של האם בעת האכלה .כאשר הוא בשל להושיט את ידיו לעצמים שונים גדלה יכולתו להבחין
בפרטים ולהתמקד .עם התחלת הזחילה משתכללת יכולתו לראות את העולם כתלת ממדי והיכולת
לאמוד את גודלם ומרחקם של חפצים וכאשר הוא מסוגל לנוע באופן חופשי ראייתו כבר כמעט זהה לזו
של מבוגר.
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על מנת לפתח את חוש הראייה של התינוק מומלץ לתלות מרצדת מעל מיטתו ,להציג לו ספרים בשחור לבן,
תמונות או מרצדת עם ציור או תמונה של פנים המועדפים עליו במיוחד .בהמשך מומלץ לספק לו מראה
בטיחותית ,בה הוא יכול לראות את עצמו נע .טיול בחוץ והתבוננות בעצים ,בכביסה תלויה על חבל או בכל
דבר נע אחר גם היא מרתקת מאוד את התינוק .התנסויות אלה מפתחות את יכולת המיקוד של התינוק ,את
השימוש בשתי עיניו ואת ההבחנה בין דמות לרקע .חפצים נעים מאמנים אותו לעקוב אחריהם ובהמשך
מלמדים אותו שדברים קיימים גם כשהם מחוץ לטווח ראייתו.

איתור לקויות ראייה

חשוב מאוד להיות ערים לאיתור בעיות ראייה .כאשר התינוק אינו מתמקד ,בוהה בחלל ,מתקרב
מאוד לעצמים או שנראה שאינו מבחין בחפצים ואנשים ,כדאי לבדוק זאת .ככל שמבחינים מוקדם
יותר בבעיות ראייה כך קיים סיכוי גדול יותר לטפל בהן .כיוון שתרגום התמונה שהעין רואה נעשה
במוח ,כאשר מסר אינו מועבר מהעין למוח ,החלקים במוח שאחראיים על משימה זו יתנוונו או יתפנו
למשימות אחרות .לכן איתור וטיפול מוקדם הנם קריטיים להצלחת הטיפול.

חוש השמיעה

חוש השמיעה מתפתח בשלבי העוברות .עוברים שומעים את הלמות לבה של אמם ,את הדם הזורם ,את

נשימותיה ,את קולה ואת האחרים מדברים .הם שומעים רעשים סביבתיים ,מוסיקה ,צופרי מכוניות ,משחק
של ילדים ועוד קולות סביבתיים .כל הקולות מעומעמים על ידי מי השפיר בהם מוקף העובר .אולם ,למרות
זאת ,עם לידתו מזהה התינוק את קולה של אמו ואפילו של אביו אם הוא שמע אותו רבות בהיותו ברחם.
בתוך שעות מרגע הלידה פונים תינוקות לכיוון הקולות שהם שומעים .הם גם מניעים את גופם בהתאמה
לקצב קול או דיבור שהם שומעים .לעתים נראה כאילו הם עונים למדבר אליהם באמצעות שפת גוף.
תינוקות ואף ילדים מעדיפים צלילים גבוהים ודקים על נמוכים .הם מגיבים ביתר שמחה וצחוק אל אלה
שמדברים אליהם בקול גבוה.
מיד לאחר הלידה תינוקות מצליחים להבחין אם רעש מגיע אליהם מימין או משמאל אך אינם מסוגלים
לאתר מהיכן בדיוק .היכולת לאתר צלילים המגיעים מלפנים מתפתחת ראשונה כי הצליל מגיע ישירות
לשתי האוזניים ולרוב ניתן לראות גם את מקור הקול .היכולת לאבחן צלילים המגיעים מאחור מתפתחת
אחרונה.
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תינוקות אוהבים להאזין למוסיקה במיוחד למוסיקה קלאסית .יש הסוברים שההקשבה למוסיקה תורמת
לשיפור הריכוז והיכולות השכליות .צלילים חדגוניים מזכירים להם ,ככל הנראה ,קולות מהרחם ומרגיעים
אותם .כדאי לדבר אל התינוק ,להשמיע לו חרוזים ,ללוות פעולות בהסבר ולקרוא לו מצדדים שונים של
החדר .כך ילמד לאתר צלילים ,לקשר ביניהם לבין משמעותם ולשים לב להברות שונות .הקשבה לקולות
הסביבה ,כגון :ציוץ ציפורים ,מים מטפטפים ,רעש של מכוניות ,ילמדו את הפעוט להיות עירני וקשוב.

איתור לקויות שמיעה

חשוב לאתר בעיות שמיעה בגיל צעיר .ככל שהתינוק חי זמן רב יותר ללא צלילים יהיה לו קשה
להסתגל אליהם בהמשך .הוא גם יתקשה ברכישת שפה .כאשר תינוק אינו נבהל מרעשים חזקים,
אינו פונה למקור של צליל ופונה אל מבוגרים רק כאשר הוא רואה אותם ולא למשמע קולם ,מומלץ
לבדוק את שמיעתו .אם תינוק ממלמל אין זה מדד לכך שהוא שומע .המלמול קיים אצל כל התינוקות
בחודשים הראשונים לחייהם ,אולם הוא ילך ויעלם אם התינוק סובל מבעיות שמיעה.

חוש הריח

חוש הריח מפותח כבר ברגע הלידה ותינוקות מזהים את אמם כאמור לפי ריחה .הם נהנים מריחות מסוימים

בעוד אחרים יגרמו להם לדחייה ולבכי .חוש הריח יוצר משיכה לאנשים ,מקומות ומזונות מסוימים .הוא גם
מתקשר לזיכרון ופעמים רבות חוויות מסוימות מלוות בזיכרון של ריח .למרות שתינוקות מריחים מהרגע
הראשון הם אינם יודעים להריח בצורה מתוכננת ולרוב כאשר מגישים להם משהו ליד אפם הם ינשפו ולא
ישאפו .רק בשלב התפתחותי מאוחר יותר יכולת ההרחה תשתכלל.

חוש המישוש

תינוקות ופעוטות מושיטים ידיהם ונוגעים בכל

דבר.
בדרך זו הם חוקרים ולומדים את סביבתם.
הם נוגעים ,מושכים ,מלטפים ,מרימים.
כך הם מנסים את החפצים ורוכשים לגביהם
תמונה כוללת יותר .הם נהנים לגלות סוגים
חדשים של מרקמים ,הם משתמשים במגע
שונה לפי סוג המרקם — הם מועכים דברים קשים
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ומלטפים דברים רכים וחלקים .בגיל שבעה-שמונה חודשים בקירוב ,כאשר הם בוחנים את העולם בעזרת
מגע ,משחקים שיש בהם סוגי מגע שונים מרתקים אותם במיוחד .הם נהנים להיצמד לדובי ,חיתול או חפץ
אחר ולמשש אותו כדי להירגע .חפץ זה מהווה עבורם לעתים קרובות חפץ מעבר והם מאמצים אותו בזכות
מגעו שמתקשר לחוויה חיובית שהם זוכרים בהקשר לאמם )ראה פרק התפתחות רגשית( .לדוגמה ,תינוקות
מתרגלים פעמים רבות למשש חיתול או קצה שמיכה בעת היניקה .מגע זה ירגיע אותם גם בהמשך.

חוש הטעם

תינוקות מתחילים את חייהם ביניקה או בהזנה

מבקבוק .הם ניזונים תקופה ארוכה ממזון בעל
טעם זהה והמעבר למזונות נוספים מחדד את
חוש הטעם שלהם .בהתחלה הם יהיו זהירים
כיוון שבני האדם מצוידים במנגנון המונע
מהם לאכול כמות גדולה ממזון לא מוכר .הם
טועמים מעט ורק לאחר שיחושו בטוב הם
ימשיכו ויטעמו עוד.

תפקיד המחנכת-מטפלת בקיום הקשר בין המערכת החושית לתנועתית
במהלך ההתפתחות התנועתית )מוטורית( והחושית )סנסורית( ,שלבי ההתפתחות הנם זהים אצל כל
התינוקות אך קיים הבדל בקצב .יש חשיבות מכרעת לחשיפת התינוק לגירויים מתאימים ומאתגרים .שיפור
ופיתוח מיומנויות מוטוריות ,נעשה על ידי גירוי החושים השונים ,דבר המגדיל את הכשרים הקוגניטיביים
שמתפתחים .לתיווך המילולי של המבוגר ולתיווך הסביבה המוצעת לילד ,תפקיד מכריע בהתפתחותו בשתי
המערכות הללו .להלן טבלה המדגימה אילו גירויים חושיים ניתן להעניק לתינוקות ופעוטות בגילאים שונים,
בהתאם למיומנויותיהם המוטוריות.
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פרק  .2התפתחות חושית-תנועתית )סנסו-מוטורית(
5

גיל
3—0
חודשים

יכולות מוטוריות

5



שכיבה על הבטן וניסיון לשלוט
בשרירי הצוואר.
הזזת הראש מצד לצד
התחלת השליטה על שרירי הגב
מיקוד המבט בחפצים ופרצופים




התהפכות מהבטן לגב ולהיפך.
שכיבה על הגב — אחיזה בכפות הרגליים
וקירובן אל הפה.
הושטת יד לחפצים )התחלת התיאום בין
העין והיד(.
העברת חפצים מיד ליד

12 — 6
חודשים











התיישבות עצמאית
עמידה בתוך אחיזה ברהיטים
עמידה עצמאית
התחלת הליכה
מחיאת כפיים
העברת חפצים מיד ליד בקלות
הושטת חפץ על פי בקשה
הוצאה והכנסה של חפצים לכלי
התחלה של תנועת אצבע נפרדת
שמאפשרת אחיזת "פינצטה" והצבעה

18 — 12
חודשים





רוב הילדים כבר הולכים.

מעבר קל מהליכה ,ישיבה וזחילה.

עלייה במדרגות )בהתחלה בזחילה ואחר כך 
בעמידה(.

ישיבה באופן חופשי בכיסא קטן.
יכולת לאחוז בצבע
יכולת לבנות מגדל בן שתי קומות





6—3
חודשים








5

דוגמאות לגירויים חושיים מתאימים








תליית גירויים שונים בצדי המיטה
השכבת התינוק על הבטן ורשרוש עם חפצים
שונים במרחק כמה ס"מ ממנו
הכנסת רעשן לאחיזתו
הצגת ספר תמונות במרחק קרוב
תליית מרצדת מעל המיטה
השמעת מוסיקה רגועה

 השכבת התינוק על הבטן כשגירויים נמצאים
במרחק מה ממנו.
 הנחת התינוק על שטיח או שמיכה באופן חופשי
במטרה לעודד תנועה .מומלץ להלביש לו בגדים
נוחים לתנועה.
 קידום אחיזה של חפצים בעלי מרקמים שונים,
ריחות שונים ,טמפרטורות שונות וכדומה








קידום אחיזת חפצים בשתי הידיים
השחלת טבעות על מגדל
הכנסה והוצאה של קוביות מקופסה
מיקום צעצועים במקום מעט גבוה כדי לעודד
עמידה
כשהתינוק עומד ,לאפשר לו לדחוף כיסא או
קופסה גדולה
קידום תנועה חופשית ,נוחה ובטוחה

השחלת חרוזים על מקלון
קידום משחק בקוביות ,ציור חופשי
עידוד ותמיכה בעת גלישה במגלשה
משחק "תופסת" ומשחקי מחבואים

יש לזכור שמדובר בטווח גדול וגמיש ולכן היכולות שמצוינות כאן אינן תואמות תמיד את הגיל.
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התפתחות חושית

ריצה
בעיטה בכדור
קפיצה
ניתור

24 — 18
חודשים






3–2
שנים

 ריצה בחופשיות ועקיפת מכשולים בריצה
 עלייה במדרגות רגל אחר רגל
)מגיל שנתיים וחצי(
 טיפוס

4—3
שנים

עלייה וירידה במדרגות ,רגל אחר רגל
ריצה במעלה המדרגות
טיפוס לגובה )על עצים ,סולם(
שליטה במשחק מסירות — ניתן לזהות יד
דומיננטית )ימני או שמאלי(










פתיחת ברז
משיכה בידית
השחלת חרוזים על חוט
גלגול נחש מפלסטלינה
ציור קווים שנים
משחק במסירות בכדור בגודל בינוני
יצירת מרחבי ריצה בטוחים
קידום עלייה על שרפרף






לימוד הליכה על קצוות האצבעות
הסרת עטיפה מסוכרייה
קידום הליכה לצלילי מוסיקה
ציור עיגולים ולאחר מכן הפיכתם לצורות
מוחשיות )למשל ,פרח ,חיפושית(
לימוד הדבקת פיסות נייר
הרכבת תצרף )פזל(
משחק בלגו
שימוש במספריים







הליכה על קוביות עם מרווחים
הליכה על קו מפותל
גזירה לפי קווים
עידוד ציור של איש
התנסות בפתיחה ובסגירת כפתורים ורוכסנים.










סיכום
שלבי ההתפתחות התנועתית והחושית זהים אצל כלל התינוקות-פעוטות ,אך קיים הבדל בקצב ההתפתחות.
מקורו של הבדל זה הוא בגורמים סביבתיים ובגורמי תורשה .על המטפל של התינוק-פעוט להיות מודע
להבדלים אלה ולקדם את התפתחותו בהיבט זה ,בהתאם ליכולותיו ולשלב ההתפתחותי שלו .יש חשיבות
מכרעת לאיתור לקויות ועיכובים התפתחותיים בשלב מוקדם ,זאת במטרה לטפל בתינוק-פעוט באופן מידי
כדי למנוע נזקים מתמשכים ובלתי הפיכים.
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פרק  .2התפתחות חושית-תנועתית )סנסו-מוטורית(

מילון מושגים
התפתחות מוטורית

התפתחות התנועה של האדם מרפלקסים ותנועות לא רצוניות לתנועות מתוכננות ומכוונות מטרה.

רפלקסים

פעולות שכל התינוקות בכל העולם עושים באותה הדרך באופן לא רצוני )כלומר ,ללא שליטה(.

מוטוריקה גסה

התנועות הגסות )הגדולות( להפעלת שרירים גדולים כיסוד לתנועה .המוטוריקה הגסה כוללת את השימוש
הבסיסי בשרירי הידיים ,הרגליים ,הבטן והגב.

מוטוריקה עדינה

פעולות של שרירים קטנים ברמת דיוק גבוהה .המוטוריקה העדינה כוללת את השימוש בשרירים הקטנים
של כף היד ,האצבעות ,הפה והעיניים.

התפתחות חושית

התפתחותם של החושים השונים :ראייה ,שמיעה ,ריח ,טעם ומישוש )מגע( ,יכולת קליטת מידע על הסביבה
דרך החושים ויכולת תגובה מותאמת לעוצמת הגירוי.
 תת-רגישות — בעלי תת-רגישות ממעטים להגיב לגירוי בחוש מסוים ,זקוקים לגירוי חזק על מנת
להרגישו ,עסוקים בחיפוש אחר גרייה.

 רגישות-יתר — בעלי רגישות-יתר אינם נהנים באופן קבוע מגירוי באחד החושים ואף מנסים להימנע
מהגירוי.

התפתחות חושית-תנועתית )סנסו-מוטורית(

התפתחות של המערכת החושית והמערכת התנועתית וקיום יחסי גומלין ביניהן.
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שאלות לתרגול

שאלות לתרגול
שאלה 1

הציעי שלוש פעילויות שמתאימות לגירוי חוש הראייה של תינוק בן ארבעה חודשים.

שאלה 2

הסבירי מהו הקשר בין התפתחות סנסו-מוטורית להתפתחות קוגניטיבית ,תני דוגמה.

שאלה 3

הציעי שלוש פעילויות המתאימות לגירוי חוש המגע של פעוט בן שנה וחודשיים.

שאלה 4

הציעי שלוש דרכים בהן את כמטפלת יכולה לקדם את התפתחות המוטוריקה העדינה של פעוטות בני שנה

וחצי.

שאלה 5

השלימי את הטבלה שלהלן וכתבי באיזה אופן גירוי חושי יכול להשפיע על תנועת התינוק/הפעוט:
חוש הראייה

חוש השמיעה

חוש הטעם

חוש הריח

חוש המישוש/המגע

דוגמה ):(1
פעוט שרואה את אביו
החוזר מהעבודה ,זוחל
אליו.
דוגמה ):(2
תינוק שרואה כדור
צבעוני מגיב בהושטת
יד כדי לאחוז בו.
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פרק  .2התפתחות חושית-תנועתית )סנסו-מוטורית(

שאלה 6

רינה היא מטפלת בקבוצת פעוטות בני שנה וחצי בקירוב .ביום אביבי ונעים היא רצתה להוציא את הפעוטות
לחצר .שולה המטפלת אמרה לה” :לא כדאי שיצאו החוצה ,יותר חשוב שישחקו ליד השולחן בהשחלות
והרכבות".
א .אילו כישורים מוטוריים מקודמים בעת היציאה לחצר?
ב .אילו כישורים מוטוריים מקודמים בעת משחק בהשחלות והרכבות?
ג .מה את חושבת על דבריה של שולה?
ד .מה היית עונה לשולה במקומה של רינה המטפלת?

שאלה 7

הציעי שלוש דרכים בהן את כמטפלת יכולה לקדם את ההתפתחות המוטורית של פעוטות בני שנתיים
שיוצאים לפעילות בחצר המעון.

שאלה 8

הציעי שלוש פעילויות שמתאימות לגירוי חוש השמיעה של תינוק בן שמונה חודשים.

שאלה 9

סדר ורצף שלבי ההתפתחות קבוע מראש אך קצב ההתפתחות ואיכותה משתנים מילד לילד .הסבירי את
המשפט ותני לכך דוגמה.

שאלה 10

הציעי שלוש דרכים בהן את כמטפלת יכולה לקדם את ההתפתחות המוטורית של תינוק בן חמישה חודשים.

שאלה 11

הסבירי מהו הקשר בין התפתחות חושית להתפתחות תנועתית.

שאלה 12

הציעי שלוש פעילויות המתאימות לגירוי חושי הטעם והראייה של פעוט בן שנתיים.

שאלה 13

הסבירי את ההבדל בין ”גדילה" ל"התפתחות מוטורית" ותני דוגמה.
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פרק  .3התפתחות רגשית
ההתפתחות הרגשית של התינוק מתארת את התפתחות האישיות שלו וגיבוש זהותו לכדי אדם בעל
תכונות ומאפייני אופי ייחודיים .ההתפתחות הרגשית של האדם היא דינמית ונמשכת לאורך כל חייו .עם
זאת בתקופת הינקות והגיל הרך מתרחשת התפתחות משמעותית ומונחים היסודות לאופן שבו תבוא לידי
ביטוי ההתפתחות הרגשית בהמשך החיים .תקופה זו היא תקופה קריטית ויש לה השלכות על כל מהלך
החיים של האדם — על תפיסות ה"עצמי" שיהיו לו ,על היחסים החברתיים שיקיים ועל תכונות דומיננטיות
שיהיו חלק מהאדם עצמו .למטפלים הפוגשים את הילדים בגילאים הללו על בסיס יום יומי ,תפקיד מכריע
בעיצוב ובגיבוש הזהות האישית באופן בריא שיטיב עם הילדים בהווה ובעתיד.
ההתפתחות הרגשית של תינוקות וילדים נחקרה על ידי פסיכולוגיים התפתחותיים מזרמים שונים .בפרק
הנוכחי נתייחס לתיאוריה הקלאסית של פרויד ונעסוק בהיבטים שונים של ההתפתחות הרגשית.

זיגמונד פרויד

פרויד ) ,(1939-1856היה רופא יהודי אוסטרי ,חוקר בתחום

הפסיכואנליזה ונירולוג .פרויד היה בין הראשונים לנקוט בטיפול
פסיכולוגי באמצעות דיבור )שיחות( והיה זה שהנהיג את שיטת
ה"אסוציאציה החופשית" כשיטת טיפול בנירווזה )הפרעה הנגרמת
על ידי מערכת העצבים(.

בבסיס שיטת האסוציאציה החופשית עומדת הקביעה שדחפים בלתי מודעים מנהלים את האדם והם
שגורמים לקונפליקטים המלווים אותו במהלך חייו .פרויד טען שהדחף העיקרי של האדם הוא הדחף המיני
ושהאדם שואף תמיד להגיע להומאוסטזיס )שיווי משקל( כדי לפרוק את המתחים שנוצרים בשל הביולוגיה
של הגוף .שיטת האסוציאציות החופשיות נועדה להעלות תכנים מהלא מודע של המטופל אל המודע
ובעזרת עיבודם מול הפסיכולוג להפחית את האנרגיה המושקעת בהם .לפי הטענה ,לאחר תהליך עיבוד
הזיכרונות והפחדים ,יכול המטופל לתפקד בצורה טובה יותר.
שיטותיו של פרויד והתיאוריות שלו גרמו לנידויו מהקהילייה המדעית בווינה ,אך במקביל התקבצו סביבו
רופאים ותלמידים ששימשו גרעין לחברה הפסיכואנליטית .הנודעים שבהם ,אלפרד אדלר וקרל יונג ,פרשו
לאחר מספר שנים וייסדו אסכולות עצמאיות.
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פרק  .3התפתחות רגשית

לימים חקר פרויד את הדחפים האנושיים וטען שהילדות המוקדמת מעצבת את האישיות .כמו כן הציע את
החלוקה המשולשת של האישיות — אני )אגו( ,אני עליון )סופר אגו( וסתמי )איד( .בערוב ימיו עסק פרויד
בפסיכולוגיה חברתית ובפסיכולוגיה של הדת.

התיאוריות של פרויד
ההתפתחות הרגשית של ילדים בגיל הרך מהווה בסיס לתפיסת ה"עצמי" שלהם ולמאפייני אישיותם בעתיד.
פרויד פיתח שלושה מודלים מרכזיים ,שמטרתם הייתה להבין את אישיות האדם בצורה הטובה ביותר.

המודל הטופוגרפי
על פי פרויד האישיות ניתנת לתיאור לפי שלוש רמות של מודעות:
 .1המודע — כל דבר שאנו קשובים אליו ברגע נתון – תחושות ,חוויות מחשבות ,רגשות ,זיכרונות ודברים
שאנו עסוקים בהם או חושבים עליהם .התכנים שבמודע מתחלפים כל הזמן.

 .2הסמוך למודע — תכנים שאינם נמצאים במודע אבל ניתן להעביר אותם למודע במידת הצורך.

 .3הלא מודע — מאגר של דחפים ,משאלות וזיכרונות שחסומים לתודעה כיוון שקשה לנפש לשאת אותם.
לפי פרויד החלק הלא מודע של האישיות ,הוא החלק המשפיע ביותר על ההתנהגות של האדם.

המודל הסטרוקטורלי
במודל זה מתוארים שלושה מבנים המרכיבים את האישיות:
”איד" )”סתמי"( — החלק המולד באישיות האדם .זהו חלק אישיותי שאינו מודע לאדם והוא מכיל כולו
דחפים ומשאלות לב שרוצים לבוא לידי ביטוי .לפי פרויד ,עיקר הדחפים הם מיניים ואגרסיביים .העיקרון

שמניע את ה"איד" הוא עקרון העונג המבקש להשיג עבור האדם סיפוק מידי לרצונותיו.
הקשר בין התיאוריה למציאות

על מנת להמחיש את כוונתו של פרויד ולקשור את התיאוריה למציאות ,ניתן לחשוב על תינוק .תינוקות
אינם כפופים לדרישות המציאות ,הם שואפים לספק את צורכיהם ”כאן ועכשיו" ואין להם יכולת לדחות
סיפוקים.
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”סופר אגו" )”אני עליון"( — חלק באישיות שמתפתח בשלב הילדות .הוא אינו מולד אלא נוצר כתוצאה
מהאינטראקציה של הפעוט עם המציאות ועם המחנכים סביבו .הסופר אגו מכיל את המצפון ,את המוסר
ואת החוקים החברתיים שבהם צריך האדם לעמוד.
הקשר בין התיאוריה למציאות

על מנת להמחיש את כוונתו של פרויד ולקשור את התיאוריה עם המציאות ,ניתן לחשוב על פעוט כבן

שנתיים וחצי אשר עושה דבר מה אסור .למשל ,קוטף עלים מהעציץ שבסלון ביתו .פעמים רבות נשמע את
הפעוט ממלמל ”אסור" בעת שהוא מבצע את המעשה .למעשה זהו קולו של ה"סופר אגו" שנשמע מגרונו.
מתקיים מאבק בין ה"איד" שרוצה עכשיו לקטוף את עלי העציץ לבין ה"סופר אגו" שיודע שזהו מעשה
שאינו הולם את הכללים.
”אגו" )עצמי"( — חלק האישיות שמנסה לפשר בין שני החלקים האחרים .ה"אגו" כפוף לעקרון המציאות
והוא מנסה לאזן את הדחפים והרצונות המידיים שב"איד" עם המוסר והמצפון הקיימים ב"סופר אגו".

התפתחות האישיות — התיאוריה הפסיכו-סקסואלית
זוהי תיאוריה שלבית המתארת את תהליך ההתפתחות של אישיות האדם מינקות ועד לגיל הילדות
המאוחרת .התיאוריה מציגה חמישה שלבים שעובר האדם כאשר כל שלב תחום בטווח גילאים מסוים
בו הוא מתרחש .לפי פרויד ,בכל אחד מהשלבים קיים אזור אחר בגוף שאותו האדם שואף לספק .פרויד
ראה את השלבים הללו כחלק מתהליך התפתחות תקין של הילדות .לדעתו ,כל הילדים עוברים את אותם
השלבים ,באותו הסדר ובאותם הגילאים בקירוב .אישיות האדם היא התוצאה של הדרך והמידה שבה
דחפים אלו מסופקים או נדחים.
פרויד תיאר שני תהליכים מרכזיים שעשויים להתרחש ולהפריע להתפתחות תקינה:
 .1קיבעון )פיקסציה( — כאשר האדם נשאר תקוע באחד מהשלבים .הסיבות לקיבעון עלולות להיות השקעת
אנרגיה רבה או אנרגיה מעטה מידי באחד מהשלבים.

 .2נסיגה )רגרסיה( — חזרה לשלב התפתחותי מוקדם יותר .הסיבות לנסיגה עלולות להיות קושי של האדם
להתמודד עם הדחפים שקיימים בו ,בשלב שבו הוא נמצא.

התיאוריה נתפסת לעתים כמוזרה וקיצונית ומאז קמו לה מפרשים ומתנגדים רבים .עם זאת כמה מאבני
היסוד של התיאוריה תורמים רבות להבנתנו את שלבי ההתפתחות האנושית .על כן ,הם הפכו לרלוונטיים
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פרק  .3התפתחות רגשית

ומשמעותיים עבור הפסיכולוגיה והתרבות המערבית וחשוב להכירם .ניתן בהחלט לקשור אותה עם
המציאות היום יומית של התפתחות ילדים וזאת ננסה לעשות בעזרת דוגמאות .בספר זה נתמקד בשלושת
השלבים הראשונים שהם הרלוונטיים ביותר עבורנו.

השלב האוראלי
מגיל לידה ועד גיל שנה — בשלב זה האזור הגופני אליו מופנים כל הדחפים של ילד הוא הפה )אוראל — פה(.
דרך הפה התינוק יונק ודרכו הוא גם בוחן את העולם .לרוב תינוקות בשנת החיים הראשונה שלהם מכניסים

כל דבר לפה .הסיבה לכך היא שבעזרת הפה הם לומדים על העולם שסביבם .כאשר הצורך במציצה מסופק,
ההשפעה על התפתחות אישיותו של האדם תהיה תקינה .תינוק שסיפק את הצורך שלו במציצה יתפתח
לאדם אופטימי שמקבל את עצמו ואת סביבתו .כאשר התינוק לא סיפק את הדחפים האוראליים או סיפק
אותם יתר על המידה )כלומר ,הושקעה אנרגיה רבה או מועטה מדי( ,עלול להיווצר קיבעון .הקיבעון יבוא
לידי ביטוי בעיסוק אוראלי גם כאשר הילד גדל )למשל ,עישון ,כסיסת ציפורניים ,מציצת אגודל(.

נקודה למחשבה

חשבי על עבודתך במעון עם ילדים צעירים .האם כולם מכניסים חפצים לפה כל
הזמן?

הקשר בין התיאוריה למציאות

תינוקות בשנת חייהם הראשונה עוברים מאכילה שמתבססת בעיקר על יניקה )משד האם או מבקבוק(
לאכילת מוצקים .המעבר אינו בהכרח פשוט ויכול להוות מקור לקיבעון או לנסיגה התפתחותית .כאשר
מטפלת אינה קשובה ורגישה לצרכיו של ילד מסוים בהעדפות המרקם והטעם ,עלולה להיווצר התנגדות של
התינוק ,שתוביל לליקוי התפתחותי.

השלב האנאלי
מגיל שנה ועד גיל שלוש — בשלב זה האזור הגופני אליו מופנים כל הדחפים של ילד הוא פי הטבעת )אנוס(.
חשיבותם של איברי ההפרשה עולה וקיים עיסוק מרכזי בחינוך לניקיון ובשליטה בצרכים .עד לשלב זה
פעוטות יכלו ליהנות מעשיית הצרכים בכל זמן או מקום .באמצע השלב האנאלי )בגיל שנתיים בקירוב(
מתבקש הפעוט להתחיל לשלוט בצרכיו ולחכות עד שיגיע לשירותים או לסיר .במילים אחרות ,הפעוט
מתבקש להתחיל לשלוט בדחפיו וביצריו ,להיות פחות מונע על ידי ה"איד" ויותר כפוף ל"אגו" שמתחיל
להתפתח.
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הקשר בין התיאוריה למציאות

תהליך הגמילה שמתרחש במרכזו של השלב האנאלי הוא מעבר משמעותי ביותר עבור פעוטות .הורים

ומטפלים אשר ישקיעו אנרגיה רבה או מועטה מידי בתהליך הגמילה עלולים לגרום לקיבעון .כלומר ,הורים
או מטפלים אשר יגיבו בצורה קיצונית כלפי ”פספוסים" בגמילה )יכעסו או יענישו( או כאלה שיתחילו את
תהליך גמילה כאשר הילד אינו בשל לכך ,עלולים לגרום לקיבעון .כאמור ,לקיבעון בתהליך ההתפתחות יש
השלכות על אישיותו של האדם בבגרותו .כך למשל ,אדם שיש לו קיבעון אנאלי יכול להתנהג באיפוק מוגזם,
בקמצנות או נדבנות קיצונית ,נטייה מוגזמת לשליטה וניקיון .כאמור ,גם תהליך של נסיגה )רגרסיה( עלול
לקרות ולהפריע לתהליך התפתחות התקין.

נקודה למחשבה

באילו תנאים או מצבים ובאיזה אופן תתקיים רגרסיה בשלב האנאלי ,כיצד אפשר
להתמודד אתה?

לעתים ,כאשר פעוט שכבר נגמל עובר משבר בחייו )למשל :לידת אח או אחות ,גירושי הורים ,מעבר דירה
או אפילו נסיעה של ההורים( ,מתרחשת רגרסיה בגמילה והפעוט חוזר ”לפספס" .הרגרסיה מתרחשת היות
שמתעוררים אצל הפעוט דחפים שונים שנפשו מתקשה להתמודד אתם )למשל ,דחפים לסלק את האח
החדש שנולד ותפס את מקומו( .דחפים אלה גורמים לנסיגה לעבר שלב התפתחותי קודם.

השלב הפאלי
מגיל שלוש ועד גיל שש — בתקופה זו הילד מגלה את ההנאה שהוא יכול להפיק מאיבר מינו .הילדים נהנים

ממשחק באיברי המין ואף מאוננות .כמו כן הילדים מגלים את ההבדלים שבין איברי המין של בנים לאלה של
בנות ונוטים לשאול שאלות בנושא )לדוגמה ,למה לאימא אין פין?( .בשלב זה גם קיימת משיכה מינית כלפי
ההורה מהמין האחר ,בנים נמשכים לאם ובנות נמשכות לאב .לפי פרויד ,משיכה זו ,עומדת במרכז השלב
ומעוררת חרדה אצל הילדים .מצב זה מכונה ”תסביך אדיפוס" ,על שם גיבור הטרגדיה היוונית שהתאהב
באמו ורצח את אביו .אצל הבנים מתעוררת חרדת סירוס ואצל הבנות קנאת הפין .על מנת להתמודד עם
החרדה הילדים מפתחים הזדהות עם ההורה בן המין שלהם.

נקודה למחשבה

באיזה אופן יכול להיווצר קיבעון בשלב הפאלי?

מאפייני השלב הפאלי הם מיניים ולעתים קרובות נוצרת מבוכה אצל ההורים והמטפלים כאשר עליהם
לעסוק בנושאים אלו בהקשר של הילדים .כך למשל :הורים ומטפלים אינם יודעים כיצד להגיב לשאלה
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”כיצד באים ילדים לעולם?" ואינם יודעים כיצד יש לנהוג כאשר הילד נוגע באיבר מינו .כאשר הסביבה אינה
רגישה כלפי מאפייני השלב הפאלי עלול להיווצר קיבעון .חוסר רגישות עלול להתבטא בהשפלה וזלזול או
הכוונה להתנהגות מינית הולמת.
בחוסר ְ

אוננות של ילדים — כיצד עלינו להגיב?

ילדים מאוננים כי נעים להם לגעת באיברי מינם .הם אינם מגיעים לסיפוק מיני אלא פשוט נהנים
ממגע באזור שיש בו רגישות עצבית גבוהה .כאשר ילדים נוגעים באיברי מינם חשוב להגיב בצורה
רגישה על מנת לא לגרום נזק רגשי .כך למשל אין זה מומלץ לומר לילד” :איכס! תוציא מיד את
היד מהמכנסיים" או ”מה אתה עושה?! אסור!" מכיוון שהיגדים מעין אלה עלולים לגרום לתחושה
של בלבול והשפלה .בטווח הארוך הילד עלול להבין שאיברים מסוימים מגופו הם מחוץ לתחום או
שאינם נקיים ולא כדאי לגעת בהם .מובן כי אילו מסרים לא בריאים שעלולים להשפיע על ההתנהגות
המינית של הילדים בהגיעם לבשלות מינית בבגרותם.
אז מה רצוי לעשות? חשוב להבין שזהו גופו של הילד ולכבד את רצונו לגעת ולחקור אותו .כדאי
לכוון את הילד לכך שלא נהוג לגעת באיבר מינו בפרהסיה ולומר לו שאם הוא רוצה לעשות זאת ,עליו
ללכת לחדרו ולעשות זאת בפרטיות.
אוננות בולטת ומופרזת יכולה להדליק נורה אדומה במקרים בהם הילד אינו מוצא הנאה במשחק או
בפעילויות אחרות וכן כאשר הילד מאונן באופן כפייתי ,כל הזמן .מומלץ לברר האם במקרים אלה יש
קושי רגשי שהאוננות מספקת נחמה או תחליף התנהגותי מבחינת הילד.

סוגי רגשות
רגש הוא האופן בו מתבטא מצבו הנפשי של אדם מבחינת החוויה האישית שלו .הרגש יכול להתבטא
במאפיינים גופניים )כדופק ,הזעה( וכן באופנים התנהגותיים )כגון :בכי ,התקף צחוק ,התפרצות זעם(.
במהלך שנות החיים הראשונות של ילדים ,מתפתח אצלם מגוון רגשות .בחודשים הראשונים לחייהם קשה
להבחין בין ההבעות השונות של רגשות שליליים וחיוביים .לכן ,לרוב מתייחסים להבדל בעוצמות ולא בסוג
הרגש .החל מגיל חצי שנה תינוקות מגיבים תגובות רגשיות בתדירות גבוהה יחסית ובאופן מידי ומכוון.
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סוגי רגשות

ניתן לחלק את הרגשות לשני סוגים:
 .1רגשות יסודיים — רגשות שהם ראשוניים ומאפיינים את תקופת הינקות.
 שמחה — במהלך החודש השלישי לחיי התינוק מתחילים
להופיע ”חיוכים חברתיים" .התינוקות מתחילים לחייך
כלפי אובייקטים שונים ובעיקר כלפי אנשים .בשלב
מאוחר יותר ,בגיל  7חודשים ,התינוקות מתחילים לכוון
את החיוכים שלהם כלפי פרצופים שמוכרים להם.
 הפתעה — במחצית השנייה של השנה הראשונה,
לתינוקות יש כבר יכולות קוגניטיביות מפותחות; הם
מבדילים בין המוכר לשונה ולכן הם מגיבים לאירועים
מפתיעים שחורגים מהנורמה.
 פחד — סימנים ברורים של פחד מתחילים להופיע בגיל  7חודשים בקירוב .אבל גם בגיל שלושה חודשים

ניתן לצפות בתגובה התנהגותית לרעשים חזקים או תנועות פתאומיות .הפחד העיקרי שמתעורר

הוא פחד מזרים )עליו נפרט בהמשך( ,אבל גם פחד מאובייקטים לא מוכרים ,למשל ,צעצועים לא
מוכרים ,פחד נוסף שמתעורר בגילאים הללו הוא חרדת הנטישה )גם עליה נפרט בהמשך(.
 כעס ,עצב — כעס בא לידי ביטוי בעיקר בשנה השנייה לחיי

התינוק )כלומר החל מגיל שנה( .בגיל זה פעוטות כבר

מסוגלים לשלוט בסביבה שלהם והם מביעים כעס כאשר
השליטה נלקחת מהם .פעוטות מביעים עצב באותם
מצבים שבהם מביעים כעס אבל בשכיחות נמוכה יותר.
 .2רגשות משניים — רגשות מפותחים יותר ומאפיינים את
תקופת הגיל הרך.

 בושה ,מבוכה.

 הערכה עצמית חיובית — רגש אשר קיים אצל פעוטות
ומבטא גאווה.

 קנאה — קנאה היא רגש מורכב יותר )היא כוללת :תחרות,

כעס ,כאב ,השפלה( .בהתאם לכך זהו רגש שבאופן גלוי

מתפתח בשלב מאוחר יותר של החיים .קנאה היא רגש
אנושי ובריא .כאשר הקנאה היא שלילית וגורמת לילד
להרגיש נחות ,כועס ומשותק ,כדאי לעזור לו להתמודד
עם הרגש.
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מצבים העלולים לעורר פחד
חרדת זרים
תינוקות מתחילים להגיב תגובה שלילית לזרים החל מגיל  5חודשים .עוצמת התגובה גוברת בין גיל 7
חודשים ל 10-חודשים .תגובה זו נמשכת כחודשיים או שלושה ולעתים אינה עוברת עד לשנת החיים
השנייה .מצוקת התינוק מאופיינת בכל המאפיינים של פחד ,לדוגמה ,מבטים חשדניים ואחריהם הפניית
המבט הצדה ,התרחקות ובכי .מחקרים הראו שבתקופה זו תינוקות נוטים להביע פחד גם מאנשים שמוכרים
להם ומתנהגים באופן שאינו צפוי .לדוגמה ,ילד עשוי לפחד מהגננת שלו שהתחפשה.
על מנת לסייע לתינוק להתמודד עם אדם זר מומלץ להחזיק אותו כאשר פניו מופנות כלפי האדם הזר ולשוחח
עם האדם הזר בצורה נינוחה .במקביל יש להכיר ביניהם .באופן הזה ,ברוב המקרים ,לאחר מספר דקות התינוק
ירגיש ביטחון לעבור לידיו של הזר )כמובן שהדבר תלוי במזג של התינוק( .אם והתינוק פורץ בבכי לאחר שעבר
אל האדם הזר ,יש לשמור עמו קשר עין ולהעביר לו מסר של ביטחון ורוגע .ככל שהתינוק יתנסה בחוויות
חיוביות רבות יותר מסוג זה ,כך קיים סיכוי גדול יותר שהוא יפתח אמון ויהיה פתוח לסביבתו.

חרדת נטישה ,פרידה
חרדת נטישה היא הקושי של התינוק להיפרד מאמו ומדמויות משמעותיות אחרות .החרדה מהווה חלק
מההתפתחות הנורמלית והיא מגיעה לשיאה בין גיל  8חודשים ל 10-חודשים .בגיל זה התפתחותו
הקוגניטיבית של התינוק מאפשרת לו להבחין בין הדברים המוכרים לו לבין דברים לא מוכרים והתינוק
מעדיף כמובן להימצא בקרבת אנשים שמוכרים לו ומקנים לו ביטחון.
ההתפתחות השכלית של התינוק טרם הגיעה לדרגת בשלות כזו שתאפשר לו להבין שאימא תשוב עוד
מעט .חסרה לו היכולת שהפסיכולוג ההתפתחותי פיאז'ה כינה ”קביעות אובייקט" — היכולת להבין ,שגם
דבר שאינו נראה לעין עודנו קיים )ניתן לקרוא בהרחבה על הנושא בפרק ”התפתחות חברתית" וכן בפרק

”התפתחות קוגניטיבית"( .היעלמות ההורה נחווית כטוטלית ,בלתי הפיכה ומעוררת תחושות אימה וחוסר
אונים .החרדה מתאפיינת בבכי קורע לב אך יכולה גם להתאפיין בתגובות אדישות ”קפואות" נוכח הפרידה.
כאשר תינוק נמצא בתקופה בה הוא חווה חרדת פרידה ,אין זה אומר שיש להימנע מהיפרדות ממנו .יש
להבין שהוא פיתח תחושת אמון כלפי המטפלים שלו ולכן מעדיף את טיפולם על פני טיפול של אנשים
שאינו מכיר .לכן ,מומלץ להשאיר אותו בהשגחת מטפלים שהוא רגיל אליהם ,מכיר אותם ובוטח בהם.
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מצבים העלולים לעורר פחד

חשוב לזכור שכאשר הפעוט רוכש קביעות
אובייקט ומצטברות מספיק חוויות
חיוביות של פרידה ,חרדת הפרידה
הולכת ונרגעת.
”אובייקט המעבר" יכול לסייע
לפעוטות בהתמודדות עם חרדת
הפרידה .ניתן לקרוא על הנושא
בהרחבה בפרק ”התפתחות חברתית".

משחקי ”קוקו" ורכישת ”קביעות האובייקט"

רכישת קביעות האובייקט היא אבן דרך משמעותית בהתפתחות תינוקות .מדובר בהבנה של הפעוט
שגם דברים שהוא אינו רואה ,עדיין קיימים במציאות .משחקי הקוקו מקדמים את התפתחות קביעות
האובייקט היות שהם מאפשרים לתינוק לגלות שוב ושוב את נוכחותם של חפצים ואנשים המוסתרים
מהעין.
ניתן לשחק את משחקי הקוקו במספר דרכים :החבאת חפצים בתוך קופסה והוצאתם; החבאת
חפצים מאחורי גב המטפל והוצאתם; הסתרת פני המטפל במטפחת בד והורדת המטפחת או הסתרת
פני התינוק במטפחת והורדת המטפחת.
ככל שהתינוק גדל והמיומנויות המוטוריות שלו משתכללות ,כך הוא יכול להיות פעיל יותר במשחק
— להוציא בעצמו את החפץ מהקופסה ,להוריד בעצמו את המטפחת או לזחול אל מאחורי גבו של
המטפל ולגלות את החפץ.
התנסויות מעין אלה מקדמות את התפתחות קביעות האובייקט.
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הסתגלות למסגרת חינוכית חדשה בראי פחדיו של התינוק

רוב הילדים נכנסים לראשונה למסגרת חינוכית בסוף השנה הראשונה לחייהם בקירוב .בגיל זה חווים
הילדים חרדת נטישה .חרדת הנטישה נובעת מכך שהם מזהים את המוכר והקבוע ומעדיפים אותו .עם
זאת ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק עדיין אינה מאפשרת לו להבין את ”קביעות האובייקט"
ולכן הוא חושב שכאשר הוא אינו רואה את אמו ,פירושו של דבר שהיא איננה לחלוטין .הוא חווה
את הפרידה כסופית ,מוחלטת ובלתי הפיכה .היות שכך ,תהליך ההסתגלות למקום שאינו מוכר לו,
עם ילדים אחרים וצוות מטפל שאינו מוכר ,מחייבים את הפעוט לגייס כוחות רבים להתמודדות .כל
פעוט מתמודד בצורה אחרת – יש פעוטות שבוכים הרבה ,אחרים מביעים מצוקתם באדישות או
בהתפרצויות זעם .ההבדלים הבין אישיים בתגובת הפעוטות להסתגלות מושפעים מגורמים נוספים
בחייהם ,לדוגמה ,גיל הילד ,מזגו ,מידת הביטחון שיש להורה במסגרת החינוכית ,טיב ההתקשרות בין
הילד להורה ,איכות הקשר ,מידת האמון הבסיסי שיש לילד ,מעברים נוספים שהילד התמודד עמם,
מטפלים נוספים שהילד פגש ,מבנה המשפחה )מספר אחים ,מיקומו של הילד בסדר הלידה( .מובן
שההבדלים הבין אישיים בין הפעוטות משפיעים גם על משך הזמן שנדרש לכל אחד מהם להסתגל
למסגרת .לכל פעוט קצב הסתגלות אחר.
כיצד ניתן לסייע לפעוט לעבור בנעימים את תהליך ההסתגלות?

 חשוב לגייס את ההורים ,להדגיש בפניהם את חשיבות שיתוף הפעולה שלהם ולהנחות אותם
לדרכי תגובה שיטיבו ביותר עם ילדם :על ההורים לשדר לפעוט ביטחון במסגרת ובצוות החינוכי.
במחקרים נמצא קשר ישיר בין חרדת פרידה של ההורים לחרדת פרידה של הפעוטות.
 בעת הפרידה מהפעוט על ההורים להישיר מבטם אל הפעוט ,לחייך אליו ולהיות רגועים.
 אין זה מומלץ להיעלם לפעוט בלי להיפרד ממנו )הורים רבים עושים זאת על מנת להימנע מרגע
הפרידה( .פרידה מהסוג הזה מערערת את ביטחונו של הילד ולרוב ביום המחרת ההורים יאלצו
להתמודד עם קשיי פרידה גדולים יותר.
 אין זה מומלץ שההורים ישהו פרק זמן ארוך במסגרת החינוכית .הורים שמתקשים להיפרד מילדם
נוטים להישאר ארוכות במעון ומסיבים בלבול לילדם .על המסר להיות חד משמעי  -המעון הוא
של הילד ולא גן שעשועים בו משחקים יחד עם ההורים .מומלץ להגיע למסגרת בטרם מתחילה
שנת הלימודים ולערוך לפעוט היכרות עם המרחב ועם הצוות.
 כדאי לנצל את ימי ההסתגלות שמאפשרת המסגרת החינוכית ולהאריך בהדרגה את הימים
הראשונים של הפעוט במעון.
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ויסות רגשי

 מומלץ שההורים ישתפו את הצוות החינוכי בפרטים חשובים על ילדם .למשל ,האם יש לו חפץ
מעבר שהוא קשור אליו ,אילו מזונות הוא אוהב ,באילו שעות הוא רגיל לישון ,באיזו דרך הוא נרדם
וכדומה .כדאי לצמצם ככל האפשר את מספר השינויים בימיו הראשונים של הפעוט במסגרת ,עד
שישתלב בלוח הזמנים של המעון.
 אין לזלזל במצוקת הפעוט .חשוב להיות רגישים ולהבין שהוא נמצא בעיצומו של מעבר שאינו
פשוט עבורו.
 כדאי להקפיד על שגרה קבועה ורגועה במעון וכמובן על צוות מטפלות קבוע.
 כדאי לנסות ולעודד יחסי גומלין של הילד עם ילדים אחרים )ולא להצמיד אותו אל אחת
מנשות הצוות לכל היום(.

ויסות רגשי
ויסות רגשי הוא היכולת של התינוק לאזן את רמת הפעילות כך שההתנהגות והביטוי הרגשי יישארו מתונים,

בייחוד במצבים מעוררי התרגשות או לחץ )למשל ,כשתינוק רעב או מבוהל( .החל מהמחצית השנייה של
שנת החיים הראשונה ,תינוקות לומדים להירגע במצבים מפחידים או מכעיסים )סרוף .(1998 ,חוסר ויסות
רגשי מתבטא בהתנהגות לא מאורגנת ובירידה ביכולת להתמודד עם מצב בצורה יעילה .כך למשל ,תינוק
המתקשה לווסת את עצמו יכול לבכות ממושכות כשהוא רוצה לאכול ,אך כאשר יוגש לו האוכל הוא ימשיך
לבכות או יסיט את ראשו.
קיימות דרכים שונות לוויסות רגשי ,לדוגמה:
בכי — הבכי מאפשר לתינוק להתנתק מהסביבה ובכך להתרחק מהאובייקט המעורר רגשית .כמו כן אחת

ממטרות הבכי היא לקרוא לעזרה.

תנועה לעבר המטפל — בעקבות התפתחות יכולת התנועה של תינוקות )זחילה ,ישיבה ,הליכה( ,תינוקות
יכולים להתקרב אל המטפל על מנת להרגיע את עצמם .כמו כן עם התפתחות הדיבור פעוטות מסוגלים

לבטא את עצמם ולזכות בעזרה ממוקדת.
פעוטות וילדים המיטיבים לווסת את עצמם יצליחו להירגע באופן מהיר יחסית במצבים שהם תופסים
כמעוררים מבחינה רגשית )למשל ,כשמשהו כואב להם ,כשהם עייפים ,כשהם מבוהלים או פוחדים(.
פעוטות שונים ירגיעו את עצמם בדרכים שונות שפיתחו עם הזמן והוכיחו את עצמן כיעילות עבורם .כך
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לדוגמה ,פעוט יכול להירגע כאשר הוא מקרב אליו את ”אובייקט המעבר" שלו )נרחיב על הנושא בהמשך(
או כאשר הוא מתחבק עם המטפל שלו.
הוויסות הרגשי הוא המפתח לרווחה רגשית ולאיזון רגשי והוא חיוני להשתלבות בחברה .איזון תגובות
רגשיות קיצוניות מאפשר לאדם להסתגל למצבים שונים ,לפתח קשרים חברתיים ,ולהתגבר על מצבי לחץ,
על כאב ועל רגשות קשים )עמית .(2012 ,ככל שהפעוטות גדלים ,כך הוויסות הרגשי שלהם משתכלל
והופך להיות פחות תלוי במבוגר שסביבם .בסוף הגיל הרך נצפה מילדים צעירים להיות מסוגלים לשלוט
בתגובותיהם במצבים שונים — לא להכות ילדים אחרים שמרגיזים אותם ,לא להתפרץ לדברי המטפלת או
הגננת כאשר יש להם דבר מה לומר ולהצליח לשלוט בבכיים לאחר מכה כואבת או עלבון.

הבדלים בין אישיים בהתפתחות הרגשית
תינוקות ופעוטות שונים מגיבים באופן שונה למצבי חיים זהים .כך למשל תינוק אחד שנוסע עם אמו ברכב
בוכה ארוכות ומתקשה להירגע ואילו תינוק אחר נרדם וישן לאורך כל זמן הנסיעה .מדוע אחד ישן והאחר
בוכה? אחד מגיב בהתפרצות זעם ופעוט אחר מחניק את בכיו? בין תינוקות ופעוטות שונים קיימים הבדלים
בין אישיים גדולים .כיום קיימות שתי גישות מרכזיות להסברת הבדלים אלה:
 .1גישת המזג )טמפרמנט(

לפי החוקרים תומס וצ'ז ) (Thomas & Chess, 1977המזג הוא אוסף של נטיות מולדות המשפיעות על
סגנון ההתנהגות .תינוקות נולדים עם מאפייני מזג ייחודיים שמשפיעים על דרך התמודדותם עם מצבים.
מאפייני המזג הייחודיים משפיעים על דרך ההתנסות והלמידה של תינוקות ופעוטות בעולם ,על בחירתם
בין גירויים ,על האופן שבו הם יוצרים אינטראקציות עם הסביבה ועל תגובת הסביבה אליהם.
טמפרמנט הילד ניתן לקביעה לפי תשעה מאפיינים :רמת פעילות ותנועתיות )מוטורית(; קצב הסתגלות
לשינויים; עוצמת תגובה; מידת ההתקרבות לחפצים חדשים ולאנשים זרים ורתיעה מהם; קצב הסתגלות
לשינויים; סף רגישות לשינויים; מידת הסחת הדעת; יכולת התמדה; מידת הקביעות של תהליכים
פיסיולוגיים )הרגלי שינה ,אכילה ,עשיית צרכים( ומצב רוח שכיח .תשעת המרכיבים הללו יוצרים פרופיל
מזג שמאפיין את התינוק ,הפעוט והמבוגר .על בסיס ניתוח תשעת מרכיבי המזג סווגו הילדים למספר
טיפוסים כדלהלן:
 הטיפוס הקל ) 40%מכלל הילדים( — מאופיין בגישה חיובית כלפי הסביבה והאנשים ,מסתגל בקלות

לשינויים ,בעל סדירות של תהליכים פיסיולוגיים .התינוקות המשתייכים לטיפוס הקל הם חייכנים,
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נרדמים בקלות ,פתוחים לאנשים חדשים ורק לעתים נדירות נלחצים .הם מרבים לשחק ,שמחים ומרוצים,
מתאימים את עצמם בקלות למצבים חדשים וקונים הרגלים בקלות.
 הטיפוס ”שמתחמם לאטו" ) 15%מכלל הילדים( — תינוק מטיפוס זה מאופיין בקשיי הסתגלות לשינוי,
אי סדירות של תפקודים ביולוגיים וגישה שלילית כלפי הסביבה .אלה הם ילדים ביישנים ומופנמים ,נדרש

להם זמן כדי להתאקלם ולהתרגל לשגרה .לעתים קשה לגמול אותם מהרגליהם .הם מגיבים במתינות
ולא בהתלהבות.
ג.

 הטיפוס הקשה ) 10%מכלל הילדים( — גם טיפוס זה מאופיין בקשיי הסתגלות לשינוי ,אי סדירות של

תפקודים ביולוגיים וגישה שלילית כלפי הסביבה .ילדים אלה נוטים לבכות הרבה ,קשה להרגיל אותם

לשגרה וקל להוציא אותם משלוותם .בדרך כלל הם בוכים במשך כל השנה הראשונה לחייהם ואינם
ישנים היטב כפעוטות .ברוב המקרים קשה לגמול אותם מהרגליהם ולהרגיל אותם למעון ,גנון או גן.
ד.

 הטיפוס שקשה לסווגו ) 35%מכלל הילדים( — ילדים אלה מתנהגים בצורה שונה במצבים שונים

והשינויים בהתנהגותם קיצוניים .הם מתאקלמים היטב למצב אחד אבל לא למצב אחר .כך למשל ,יש

תינוק חייכן שבקושי ישן או תינוק בכיין שישן היטב.

נקודה למחשבה

אם גם לילדים וגם למבוגרים יש טמפרמנט ,עד כמה חשובה ההתאמה שבין
הטמפרמנט של הילד לטמפרמנט של הוריו?

חשיבות מכרעת יש לטיב התאמה ) (Goodness of ﬁtבין הטמפרמנט של הילד לזה של המטפלים שלו.

מרבית המטפלים מתאימים את עצמם לצורכי הילד .למידת ההתאמה יש השפעה על איכות ההתקשרות
של הילד ומטפליו )נרחיב בהמשך( ועל תחושת הילד שהוא אהוב ,רצוי ומטופל היטב .כאשר ההתאמה בין
טמפרמנט הילד לטמפרמנט המטפל שלו אינה טובה עלולים שני הצדדים לחוות תסכול וקושי .לדוגמה,
כאשר נולד תינוק בעל טמפרמנט רגוע למשפחה פעלתנית ,עלולים ההורים להיות מתוסכלים מתגובתו
העצבנית של התינוק לדפוס הדינמי של התנהגותם )סרוף .(1998 ,אי לכך ,כאשר קיימת אי התאמה ,על
המבוגר המטפל להתאים את עצמו לילד .התפקיד של המטפל הוא משולש:
 ללמוד לזהות את מרכיבי המזג האישיים של כל ילד כדי להעניק לו טיפול מותאם.
 לעזור לילד להתמודד עם קשייו ורגישויותיו.

 לקבל את הילד כפי שהוא ולהעניק לו טיפול רגיש בהתאם לצרכיו האישיים.
 .2גישת ההתקשרות )(Attachment

ההתקשרות היא יצירת קשר רגשי מתמשך בין התינוק למטפל שלו )בדרך כלל ,בהתחלה האם אחר כך האב
ואז דמויות מטפלות משמעותיות אחרות( .יחסי ההתקשרות מתפתחים בשנת החיים הראשונה וממשיכים
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להתפתח בתקופת הגיל הרך ואחריה .יחסים אלה הם
תוצר של אינסוף שעות של אינטראקציה בין
המטפל לתינוק ,שבמהלכן לומדים המטפל
והתינוק לתאם את התנהגותם .בולבי )John
 (Bowlbyשיער שאיכות ההתקשרות בין
התינוק לאמו תלויה באיכות הטיפול
שהוא מקבל .הוא מצא שתינוקות,
שמקבלים באופן עקבי טיפול רגיש
ומותאם לצורכיהם ,יכולים להיות בטוחים
בכך שהמטפל שלהם יהיה זמין עבורם בכל עת
שיזדקקו לו .הביטחון בנוכחות ובזמינות המטפל
כונה על ידי אריקסון ) (Erik Eriksonאמון בסיסי .הוא

התייחס להתפתחות האמון הבסיסי אצל תינוקות כמשימתם
הרגשית הראשונה )ניתן לקרוא על כך בהרחבה בפרק ההתפתחות החברתית( .בולבי כינה ביטחון זה בשם
התקשרות בטוחה.
המשמעות שיש להתקשרות בטוחה בין התינוק למטפל שלו היא ביטחון של התינוק בכך שהמטפל זמין
עבורו ,יהווה מקום מפלט וידע לעזור לו בעת הצורך .תינוק שמרגיש כי הוא יכול לסמוך על מטפלו ,יהיה רגוע
יותר ובעל סקרנות לחקור את עולמו ולהתפתח .במובן הזה משמש המטפל בסיס בטוח לחקירת העולם.

תינוק שרואה במטפלו בסיס בטוח יהיה נכון להיפרד ממנו מכיוון שטמון בו הביטחון כאמור שהמטפל
יהיה זמין עבורו בכל עת שיצטרך .במצב שבו התנסויות הקשר הובילו לחוסר ביטחון של התינוק במטפלו,
התינוק יהיה עסוק בשמירה על קרבה פיסית עם המטפל ולא יהיה פנוי לעזוב אותו ולהתנסות בחקירה
עצמאית .מובן שלמצב מעין זה יש השלכות על התפתחותו של הפעוט בכל תחומים.

נקודה למחשבה

באיזה אופן יכול להשפיע היעדר אמון בסיסי בין התינוק למטפל ,על התפתחותו
של התינוק?

להתקשרות המטפל עם התינוק יכולות להיות איכויות שונות .החוקרת מרי אינסוורת )(Mary Ainswarth
זיהתה דפוסים שונים של התקשרות:
ג.

 התקשרות בטוחה — כאשר התינוק מתנסה בטיפול רגיש והוא בטוח בהיענות של המטפל לצרכיו.

התינוק יכול לסמוך על נוכחותו של המטפל ועל עידודו ולכן הוא מרגיש בטוח לחקור את הסביבה
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ולהשתמש במטפל כמקום מפלט בטוח כאשר חש מאוים .בעקבות התנסויות חוזרות ונשנות שבהן
המטפל נענה לאיתותים ,זמין לתקשורת ומפיג מתחים ,התינוק מתחיל לצפות שטיפול מעין זה יהיה לו
זמין תמיד .הביטחון בזמינותו של המטפל הוא הבסיס להתקשרות בטוחה.
ג.

 התקשרות חרדה — תינוקות שיש להם התקשרות חרדה אינם יכולים להשתמש במטפל כבסיס בטוח
לחקירותיהם את העולם .לאיכות זו של התקשרות יש שני סוגים:

 התקשרות חרדה מתנגדת — ילדים אלה מחפשים מגע רב אצל המטפל ,הם מאוד נסערים כאשר

ג.

יש פרידה מהמטפל ועם זאת המטפל מתקשה להרגיע אותם במצב זה .ילדים אלה נוטים לערבב

בקשה לקרבה פיסית עם התנגדות לקרבה פיסית .לרוב הם מתנהגים כאילו הם אינם מצליחים לקבל
מהמטפל שלהם את הדברים שהם צריכים.

 התקשרות חרדה נמנעת — ילדים בעלי איכות התקשרות זו ,נפרדים מהמטפל בקלות אך לעתים
קרובות מתעלמים מהמטפל כאשר פוגשים אותו בשנית ואף בוחרים להתרחק ממנו.

 התקשרות חסרת ארגון וכיוון — ילדים שהתנהגותם מאופיינת במספר דפוסים של התקשרות חרדה.

הם משנים את התנהגותם כלפי המטפל לעתים תכופות .הם עשויים להיראות מדוכאים ונראה שהם
חשים חוסר ודאות בהתנהגותו של המטפל.

נקודה למחשבה

האם את כמחנכת-מטפלת יכולה להוות דמות התקשרות עבור כל ילדי המעון?
נמקי את תשובתך.

ביטוי רגשי אצל ילדים
בגילאים הצעירים ילדים אינם אומרים מה הם מרגישים כיוון שיכולתם המילולית עדיין מוגבלת וכך גם
המיומנויות הקוגניטיביות שלהם .הם אינם מסוגלים עדיין לתת שם לרגש שמתעורר אצלם .כך למשל ,כאשר
מתעורר רגש שלילי הם אינם יודעים לומר האם מדובר בקנאה ,אכזבה ,כעס ,חוסר אונים או עצב .הביטוי
הרגשי של הילדים יהיה ביטוי התנהגותי .ילדים מגיבים בהתנהגויות שונות למצבים רגשיים שונים .כל ילד
מגיב באופן אחר ולכן סביר שנראה אצל שלושה ילדים שונים ,שלוש תגובות שונות לאותו המצב .תגובת
הילד למצב מסוים תקבע על ידי מאפיינים אישיותיים ,המזג שלו ,סגנון ההתקשרות ,נורמות משפחתיות
והקשרים בהם גדל )למשל ,התרבות בה גדל ,המעון בו הוא מתחנך וכדומה(.
קיים מגוון התנהגויות שיכולות להצביע על עוררות רגשית )חיובית או שלילית( — בכי ,התפרצויות זעם,
הקצנה של סגנון המזג ,שינוי בסגנון המזג ,היצמדות למבוגרים ,מרדנות ,התנהגות ליצנית ,ביישנות קיצונית,
כאבים גופניים ,שיבושים באכילה ,שיבושים בשינה ,התנהגות שמבטאת נסיגה ,התנהגות תוקפנית.
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להלן שתי התנהגויות שכיחות בקרב ילדים:

בכי
בכי הוא ערוץ התקשורת של התינוק .תינוקות צעירים מאותתים על צורכיהם באמצעות הבכי — רעב ,צמא,
חום ,קור ,רטיבות ,כאב ואף שיעמום .בתהליך התפתחות התינוק לפעוט ולילד צעיר ,הוא לומד להחליף את
התקשורת שהתקיימה באמצעות הבכי למילים .עם זאת ,מצבים רבים בחיי הפעוטות גורמים להם לבכות
על אף שהם יודעים לבטא את עצמם במילים .כאשר הפעוט לומד שמטפליו מתקשים לעמוד בפני הבכי ,יש
סכנה שדפוס התנהגות זה יהפוך למניפולציה להשגת מבוקשו .חשוב לשים לב לכך שיש ילדים שנטיית המזג
שלהם היא לבכיינות רבה יותר ויש כאלה שפחות .כאשר יש תקופות בהן פעוטות בוכים הרבה בהשוואה
לנטייתם הטבעית ,יש להתייחס לכך בכובד ראש ולנסות ולברר האם קיימת מצוקה נסתרת מן העין.

כיצד מומלץ להגיב לבכי?

יש להבחין בין תגובה לבכי של תינוקות רכים שעדיין אינם יודעים לבטא את עצמם בדרך אחרת לבין

פעוטות וילדים צעירים .תינוקות זקוקים למענה לבכיים .ממחקרים עולה שתינוקות שהוריהם נענו במהירות
וביעילות לבכיים בחודשי החיים הראשונים שלהם ,נוטים לבכות פחות ולהיות נינוחים ורגועים יותר במהלך
חייהם .כאשר תינוקות מקבלים מענה לבכיים הם למעשה מקבלים מסר שהעולם הוא מקום בטוח ומוגן,
חוויה חשובה לביסוס ביטחונם העצמי בעתיד.
כאשר מדובר בילדים צעירים חשוב לגלות אהדה כלפי בכיים ואין לזלזל בכך .כדאי להימנע משאלות חוזרות,
כגון” :למה אתה בוכה? מה קרה?" כאשר והילד אינו עונה .כדאי להעניק לילד את התחושה שמבינים שהוא
נמצא בקושי ,שאין מבקרים ואין שופטים אותו .זאת ניתן לעשות על ידי שימוש בטון דיבור רגוע ונינוח
ובהיגדים ,כגון” :אתה כנראה מאוד עצוב היום ,אני אנסה למצוא משהו שירגיע אותך" .מגע פיסי יכול
להרגיע כאשר הוא מותאם לצרכיו של הילד כמו גם שינוי מיקומו הפיסי והסחת דעתו על ידי פעילות שהוא
מחבב.
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התפרצויות זעם
התפרצות זעם היא התנהגות נטולת רסן שבמהלכה הילד צועק ,זורק חפצים או פועל ללא שיקול דעת.
התנהגותו של הילד עלולה להיות מסוכנת לעצמו או לאחרים והיא מצריכה התערבות פעילה של המבוגר
בסביבתו של הילד .השכיחות של התפרצות הזעם גדולה יותר בגילאי  3-2אך קיימת גם בגילאים מאוחרים
יותר.
הסיבות להתקפי הזעם יכולות להיות מגוונות — תסכול רב כתוצאה מקשיי התבטאות ,הצפה רגשית,
אי שביעות רצון או שימוש בהתקפי זעם כמניפולציה להשגת מטרות .לא אחת הסיבות משתלבות זו
בזו .למשל ,כאשר הילד אינו שבע רצון כי לא קיבל דבר מה שחפץ בו ובמשך הזמן הוא לומד שבעקבות
התפרצויות הזעם הוא מקבל את מבוקשו.

כיצד מומלץ להגיב להתפרצויות זעם?

ראשית חשוב להפסיק את ההתנהגות שמסוכנת לילד ולסביבתו .חוסר השליטה הפיסית עשויה אף
להפתיע את הילד ולגרום לו לתחושת חוסר ביטחון .לעתים יש צורך בעצירה פיסית של הילד על ידי אחיזה
המכונה ”החזקה" ) .(holdingמטרת ה"החזקה" היא לייצר לילד גבול חיצוני שמהווה עבורו מעצור לפורקן
הפיסי .כך הילד מרגיש בטוח ,מוגן ושמור מפני עצמו .בנוסף ,מומלץ לדבר עם הילד בקול בטוח ותקיף )לא
בתוקפנות( ולהעביר לו מסר של רגיעה ושלווה .היגדים ,כגון” :אני אתך ואשמור עליך עד שתירגע" או ”אני
אעזור לך שלא תפגע בעצמך או בסביבתך" יכולים לסייע .כדאי לא לצעוק על הילד בזמן התקפת הזעם ולא
ללבות את הסערה שמתחוללת אצלו.
לאחר שהתפרצות הזעם נרגעת יש להביא בחשבון שהילד יכול לשכוח את פרטי ההתרחשות .אין זה כדאי
לשאול אותו למה הוא התנהג כך ,אלא לנסות לתמלל את הרגשות שהובילו להתפרצות.
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נשיכות של ילדים והתנהגות אלימה
”אל תנשך ,אתה לא כלב" .אין ספק שהפעוט בן השנה וחצי יודע שהוא אינו כלב! אולם במקביל הוא
אינו יודע כלל איך להתמודד עם הקושי שלו להביע את עצמו ועם התסכול שמתפתח אצלו כתוצאה
מכך .בשלב מסוים של ההתפתחות ,השימוש בנשיכות הוא תופעה נורמלית וכמעט כל הילדים
עוברים אותה .ההבדל הוא בעוצמה ,בתדירות ובמשך התקופה בה הילד נושך .בשנה הראשונה לחייו
קשורות לפיו של התינוק חוויות רבות .הוא חש באמצעותו הנאה בזמן יניקה או מציצת מוצץ ,הוא
ניזון דרכו ,חש ולומד להכיר טעמים שונים .הוא בוחן את העולם דרך פיו ,מכניס כמעט כל דבר לפה.
באמצעות פיו הוא מתקשר עם סביבתו ,מפיק קולות — מלמול ,בכי ,צחוק ,הוא מחייך ,מנשק ,מדבר,
צועק ולעתים גם נושך.
הנשיכות הראשונות מופיעות בשלב מתקדם של היניקה כאשר התינוק לומד לעשות גם תנועות
לעיסה .עד גיל שנה וחצי בערך הנשיכות הן דרך הביטוי הראשונית וכמעט בלעדית להבעת כעס
מצד הפעוט .בגיל שנה וחצי עד שנתיים וחצי בקירוב הנשיכות החברתיות מגיעות לשיא ואחר כך
הן חולפות כמעט לחלוטין .ילד נושך בגיל שנתיים ומעלה מתקשה לרוב בתקשורת מסוג אחר; הוא
מאחר בהתפתחות הדיבור ומביע את תסכולו בדרך זו .לעתים הילד הנושך נהנה מהמהומה שיש
בכוחו לגרום ,הוא לומד כי יש לו יכולת לשלוט בסביבתו.
פעמים רבות ילדים מתחילים לנשוך כהבעת מחאה או מצוקה כאשר מטרידה אותם בעיה מסוימת.
הפער הגדול בין יכולת ההבנה של בני השנה וחצי עד ארבע לבין יכולת הדיבור שלהם יוצר כאמור
תסכול רב שמוביל לדחיפות ,משיכות ונשיכות .מעבר לתסכול על כך שהם אינם מובנים או שאינם
יכולים להביע את עצמם ,נשיכות עשויות להופיע מסיבות נוספות — מתוך סקרנות לגבי תגובות
האחר או מתוך צורך עז במגע שנובע מתת-רגישות חושית של הילד.
סיבה נוספת לגילויי אלימות בגיל זה היא תפיסתם האגוצנטרית של הפעוטות .הם רואים את עצמם
במרכז העולם ואינם נוטים לחוש אמפתיה כלפי האחר ,לכן ,כשהם חושקים במשהו הם פועלים
להשיגו ללא התחשבות ברגשות הסובבים .לרוב אין זה ברור להם עדיין בצורה נחרצת מה מותר
ומה אסור; הם עדיין לא הפנימו את החוקים והגבולות שאוסרים שימוש באלימות וזו סיבה נוספת
להתנהגותם התוקפנית .פעוטות עייפים ,רעבים ,משועממים או מחפשים תשומת לב עשויים להביע
זאת בגילויי תוקפנות.
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גילויי האלימות במסגרות חינוכיות הולכים ומתרבים כי הגבולות אינם ברורים .הילדים רואים שילד
המגיב באלימות זוכה לתשומת לב רבה ,לפעוט אין זה משנה שתשומת הלב היא שלילית והוא מוכן
לפעול בכל דרך על מנת לזכות בה .חשוב לזכור שאין לתייג את הילד כאלים או נשכן כי הדבר יהפוך
לנבואה המגשימה את עצמה ולפעוט יהיה קשה לצאת מהמעגל השלילי שנוצר סביבו .מומלץ למצוא
את הדברים הטובים בהתנהגותו ולחזק אותו בעזרתם.

תפקיד המבוגר בהתמודדות עם נשיכות
כיצד מתמודדים עם בעיית הנשיכות?
 מבוגרים צריכים לבדוק בראש ובראשונה את התנהגותם .אם הם נושכים את הילד במהלך משחק
או כאשר הם מנשקים אותו ,סביר להניח שהילד יחקה אותם ולא יבין את התגובות השליליות
למעשיו.
 מבוגרים צריכים להעביר לילד מסר ברור שאין לנשוך וזאת באמצעות אמירה חד משמעית .למרות
שהילד אינו מבין תמיד את המלל הוא מבין את טון הדיבור ותגובת המבוגר .יש לומר בבירור:
”אצלנו בבית או במעון לא נושכים"” ,התבלבלת נכון?" ולא להגיב ארוכות ,כי כפי שהוזכר ,גם
תשומת לב שלילית קוסמת לילד.
 במקרה של נשיכות חשוב מאוד להבין את הסיבה ולכן יש לעקוב אחר הפעוט ולשים לב באילו
מקרים הוא נוטה לנשוך .לאחר שהפרטים הללו יתבהרו יהיה קל יותר להבין מהו הגירוי הראשוני
שבעטיו הילד נושך ולנסות לנטרל אותו .אם הנשיכה באה על בסיס קשיי תקשורת רצוי להיות
קשובים מאוד לצרכיו ולנסות ללמד אותו דרכי תקשורת נוספות על מנת לחסוך לו את התסכול
אליו הוא מגיע.
 חשוב לעודד את הילד כאשר הוא נמנע מנשיכה בעת מריבה או כאשר הוא משחק בנחת .זה
המקום להאריך בתשבחות ולהעניק לו את מירב תשומת הלב ,כך יתעודד להמשיך ולנהוג בהתאם.
 כאשר ילד ננשך במסגרת טיפולית יש לידע את הורי הילד שנשך ולהדריך אותם ,במידת הצורך,
לגבי דרכי התמודדות עם נשיכות .חשוב לידע את הורי הילד שננשך בלי לדווח להם מי נשך.
 יש להציב גבולות ברורים ועקביים ולהיות חד משמעיים .אין להתעלם מהתנהגות אלימה של הילד.
 יש ללמד את הילד להביע את רצונו או כעסו במילים ,באמצעות תיווך יעיל.
 יש לספק לילד דרכים אלטרנטיביות לפריקת כעסו — להירגע בחוץ ,לקפוץ ,לטפס וכדומה.
 יש לזכור כי התנהגות אלימה של המבוגרים מהווה דוגמה לחיקוי עבור הילד.
 חשוב ליצור אווירת קבלה והבנה של האחר .יש לשדר לילד שחשוב להתנהג בצורה נעימה זה כלפי
זה וכאשר מישהו נוהג באלימות הוא כנראה ”התבלבל".
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 במקרה שפעוט מכה את המבוגרים סביבו עליהם להגיב באופן חד משמעי כיוון שהפעוט זקוק
לתחושה שהמבוגרים מציבים לו גבולות ברורים ושהם חזקים ממנו .במקרים רבים חיבוק חזק
עשוי להרגיע את ההשתוללות.
 בכל מקרה של אלימות חשוב לזכור להתייחס במלוא תשומת הלב אל הילד שנפגע ,לחבק אותו

ולדאוג לו .פעמים רבות המבוגרים עסוקים מאוד ”בחינוך" הילד שפגע עד כי הם שוכחים כי במצב

זה קיים ילד שנותר חסר אונים ופגוע ואין לשכוח אותו! ברגע זה הוא זקוק למלוא תשומת הלב.
התייחסות אליו תמעיט גם מההתייחסות אל הילד הפוגע וכך תקטין את הסיכוי למעגל שלילי של
רצון להשיג תשומת לב בכל מחיר.

חשיבות הביטוי רגשי
נקודה למחשבה

מדוע חשוב לקדם ביטוי רגשי של ילדים ובאיזה אופן ניתן לעשות זאת?

כפי שראינו עד כה יכולת הוויסות של ילדים צעירים היא למעשה יכולתם להתמודד עם רגשות שמתעוררים
אצלם ,למתן את הרגשות ולעבד אותם באופן שהנפש שלהם יכולה להכיל .יכולת הוויסות הרגשי מתפתחת
ככל שהילדים גדלים ומתנסים בהתמודדות עם קשת רחבה של רגשות .מצבי חיים שונים וההתפתחות
כשלעצמה ,מפגישים את הילדים עם רגשות מגוונים בעוצמות משתנות אשר אין ביכולתם של הילדים
תמיד לעבד .כאשר הנפש חווה רגשות בעוצמות וצורות שאינה יכולה להכיל היא עלולה להיפגע .לפגיעה
נפשית זו עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת גם לעתיד הילדים .ההתנהגויות השונות שתוארו קודם
לכן הן למעשה איתות המצוקה של הילדים לכך שדבר מה אינו מאוזן בנפשם .אין להקל ראש באיתותי
המצוקה הללו ,יש להתייחס אליהם ברגישות ובחשיבות גבוהה .כדי שפעוטות וילדים בגיל הרך יוכלו לווסת
את רגשותיהם עליהם ללמוד להבחין בין הרגשות השונים .ניתן ללמד את הילד להבחין בין הרגשות דרך
התייחסות לרגשותיו וכן התייחסות לרגשות של אחרים .ניתן לשאול את הילד איך הוא מרגיש או איך הוא
חושב שחברו מרגיש במצבים מסוימים.
חשוב שבמסגרת החינוכית תהיה נורמה של ביטוי רגשי .ניתן ליצור נורמה כזו כאשר מקפידים לשוחח
עם הילדים על רגשותיהם ברמה שהם מסוגלים להבין .כך למשל ,כאשר תינוק בן חצי שנה בוכה כי לקחו
לו את הצעצוע ניתן לומר לו” :אתה עצוב כי רצית להמשיך לשחק עם הצעצוע הזה" .בשלב מאוחר
יותר ניתן לשאול את הילד איך הוא מרגיש ואף לספר לו סיפורים בהם מתעוררים רגשות שונים .חשוב
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חשיבות הביטוי רגשי

שהמחנכת-מטפלת תהיה מודעת לטווח הרגשות שקיים ולא תתייחס באופן דיכוטומי רק לרגשות של
עצב או שמחה .כמו כן חשוב שתהיה הבנה כי רגשות של קנאה ,פחד ,תוקפנות וכדומה הם חלק בלתי נפרד
מהתפתחות הילדים .כאשר מאפשרים לילדים לבטא את רגשותיהם במשחק ,ביצירה ובסיפור מקדמים
יצירת נורמה של ביטוי רגשי .חשוב מאד להעניק לילדים תחושות של חוסר שיפוטיות ,קבלה ,הבנה והכלה.
חשיבות קידום הביטוי הרגשי:

 .1הורים רבים אינם מודעים לחשיבות של ביטוי רגשי ולכן אינם מקדמים זאת .חשוב שהמסגרת החינוכית
תהיה מקום שמאפשר זאת לילדים.

 .2חשוב שהמסגרת החינוכית תהווה עבור הילדים מקום בטוח .כאשר המסגרת הביתית אינה מיטיבה עם
הילדים יכולה המסגרת החינוכית להציל חיים.

 .3כאשר לילדים יש במסגרת החינוכית אפיקים לביטוי רגשי הם משכללים את יכולת הוויסות הרגשי
שלהם ומרחיבים את יכולת ההכלה של רגשות שונים.

 .4ככל שהילדים ירגישו בטוחים וחופשיים לבטא את עצמם כך הם ידחיקו פחות רגשות ובריאותם הנפשית
תגבר.

דרכים לביטוי רגשי
 .1אומנות ויצירה — ביטויים גרפיים )צבעים ,פלסטלינה( ובנייה )לגו ,גרוטאות ,קוביות( של ילדים הם דרך
מצוינת לאפשר להם לבטא את רגשותיהם באופן מווסת ,מבוקר שאינו מזיק לעצמם או לסביבתם .כמו
כן הביטוי האומנותי יכול לספק מבט על עולמו הרגשי של הילד )סולטר.(1984 ,
 .2עבודה מלכלכת — עבודה עם צבעי ידיים ,עיסות נייר וכדומה מאפשרת לילדים עיסוק עקיף בתכנים
רגרסיבים ,אשר אין זה נהוג ”לדבר" אותם אך מאוד חשוב לבטא אותם בדרכים הולמות.

 .3משחק סוציו דרמטי — המשחק החברתי-סיפורי מאפשר לילדים לבטא תכנים מעולמם הפנימי.

 .4פעילות גופנית — עבודה גופנית כשיעור ספורט ,ריקוד או אומנויות לחימה מאפשר נתיב לביטוי רגשי של
ילדים ,בהתאמה לגילם.

חשוב לציין — כאשר ילד צריך לבטא רגשות )והמסגרת החינוכית נתפסת על ידו כמקום שאפשר לעשות

זאת( ,יהיה אפשר לראות את הביטוי הרגשי בכל דבר שהילד יעשה — בצורת האכילה ,באופן שבו ייגש

למשחקים ובאופן שבו יצור אינטראקציה עם חבריו — כל אלה ישקפו את מצבו הרגשי .צריך להיות קשובים
ורגישים על מנת לקרוא את הסימנים ולזהות מצוקות במקרה שהן מתעוררות.
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סיכום
תינוקות וילדים צעירים נולדים עם מספר מצומצם של רגשות ראשוניים שהולכים ומתפתחים לרגשות
מורכבים יותר .תהליך ההתפתחות הרגשי תלוי במידה ניכרת בסגנון ההתקשרות של התינוק-פעוט
למטפליו וכן בסגנון המזג שלו .כך ,קיימים הבדלים בין אישיים בהתפתחות הרגשית .על המטפלים להקפיד
על טיפול רגיש ומותאם למאפיינים הייחודיים של כל תינוק-פעוט .משמעותה של ההתפתחות הרגשית
היא היכולת של האדם לוויסות רגשי ,לביטוי רגשי ולהיוודעות למגוון של רגשות.
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מילון מושגים

מילון מושגים
התפתחות רגשית

ההתפתחות הרגשית של התינוק מתארת את התפתחות האישיות שלו וגיבוש זהותו לכדי אדם בעל תכונות
ומאפייני אופי ייחודיים.

התיאוריה הפסיכו-סקסואלית

תיאוריה שהגה התיאורטיקן פרויד והיא מתייחסת למהלך ההתפתחות הנורמלי של אישיות האדם מגיל

ינקות ועד גיל הילדות .על פי התיאוריה יש חמישה שלבים שהאדם צריך לעבור בתהליך התפתחות אישיותו.
כל שלב מאופיין באזור אחר בגוף שאותו יש לספק.

קיבעון

מושג הלקוח מהתיאוריה הפסיכו-סקסואלית של פרויד ומתאר מצב שבו יש תקיעות בשלב התפתחותי
מסוים .התקיעות עלולה להיגרם כתוצאה מהשקעת אנרגיה מרובה או מועטה מדי באחד מהשלבים.

נסיגה )רגרסיה(

מושג הלקוח מהתיאוריה הפסיכו-סקסואלית של פרויד ומתאר מצב שבו האדם חוזר לשלב התפתחותי
מוקדם יותר .החזרה עלולה להיגרם כתוצאה מקושי של האדם להתמודד עם הדחפים שקיימים בו ,בשלב
שבו הוא נמצא.

השלב האוראלי

השלב ההתפתחותי הראשון בתיאוריה הפסיכו-סקסואלית של פרויד .השלב מתקיים מגיל לידה ועד לגיל
שנה ובו שואף התינוק לספק דחפים הקשורים לפה.

השלב האנאלי

השלב ההתפתחותי השני בתיאוריה הפסיכו-סקסואלית של פרויד .השלב מתקיים בין גיל שנה לגיל שלוש
ובו התינוק שואף לספק דחפים שקשורים בפי הטבעת .העיסוק העיקרי בשלב זה הוא בנושאים של גמילה
ועצמאות.
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השלב הפאלי

השלב ההתפתחותי השלישי בתיאוריה הפסיכו-סקסואלית של פרויד .השלב מתקיים בין גיל שלוש לגיל
שש ובו הפעוט שואף לספק דחפים שקשורים לאברי המין .כך ,מביע הפעוט עניין וסקרנות באברי מינו
ובאברי המין של הסובבים אותו ,עומד על ההבדלים בין המינים ואף נוטה להימשך להורה בן המין השני
)תופעה שמכונה ”תסביך אדיפוס"(.

רגשות יסודיים

רגשות שמתפתחים בשלב מוקדם של הינקות ומאפיינים את השנתיים הראשונות לחיי הפעוט ,ביניהם:
שמחה ,פחד ,הפתעה וכעס.

רגשות משניים

רגשות מפותחים יותר המאפיינים את תקופת הגיל הרך .ביניהם — בושה ,גאווה וקנאה.

ויסות רגשות

היכולת של התינוק לשלוט בעוצמת התגובה הרגשית שלו ,כך שההתנהגות והביטוי הרגשי יישארו מתונים,
בייחוד במצבים מעוררי התרגשות או לחץ )למשל כשתינוק רעב או מבוהל(.

גישת המזג )טמפרמנט(

המזג הוא אוסף של נטיות מולדות המשפיעות על סגנון ההתנהגות .תינוקות נולדים עם מאפייני מזג

ייחודיים שמשפיעים על דרך התמודדותם עם מצבים .המזג מורכב מתשעה ממדים כאשר השילוב שלהם
משפיע על דרך ההתנסות והלמידה של תינוקות ופעוטות בעולם ,על בחירתם בין גירויים ,על האופן שבו
הם יוצרים אינטראקציות עם הסביבה ועל תגובת הסביבה אליהם.

טיב ההתאמה

איכות ההתאמה שבין טמפרמנט הילד לטמפרמנט המטפלים שלו.

גישת ההתקשרות

ההתקשרות היא קשר רגשי מתמשך בין התינוק למטפל שלו .יחסי ההתקשרות מתפתחים בשנת החיים

הראשונה וממשיכים להתפתח בתקופת הגיל הרך ואחריה .יחסי אלה הם תוצר של אינסוף שעות
אינטראקציה בין המטפל לתינוק ,שבמהלכן לומדים המטפל והתינוק לתאם את התנהגותם .ממחקרים
עולה כי קיימים סגנונות התקשרות שונים שמשפיעים על הביטחון שיש לפעוטות במטפליהם.
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מילון מושגים

אמון בסיסי

הביטחון שיש לתינוק במטפלו .ביטחון זה בנוכחות המטפל ,ברגישותו ובהתאמתו לצורכי התינוק ,היא
שמאפשרת לתינוק לחקור את עולמו בבטחה וכך להתפתח.

התקשרות בטוחה

סגנון התקשרות שמתפתח כאשר התינוק מתנסה בטיפול רגיש והוא בטוח בהיענות המטפל לצרכיו .התינוק
יכול לסמוך על נוכחותו של המטפל ועל עידודו ולכן הוא מרגיש בטוח לחקור את הסביבה ולהשתמש
במטפל כמקום מפלט בטוח כאשר הוא חש מאוים.

התקשרות חרדה

סגנון התקשרות שמתפתח בעקבות התנסויות חוזרות ונשנות שבהן המטפל אינו רגיש ואינו מותאם לצורכי
התינוק .התינוק אינו יכול לסמוך על המטפל שיהיה זמין לו ולכן אין לו ביטחון לחקור את עולמו והוא יטה
להיצמדות פיסית אל המטפל.

חרדת זרים

החל מגיל חמישה חודשים תינוקות מתחילים להגיב תגובה שלילית לזרים .עוצמת התגובה גוברת בין

גיל שבעה לעשרה חודשים .תגובה זו נמשכת כחודשיים או שלושה ולעתים אינה עוברת עד לשנת החיים
השנייה .מצוקת התינוק מאופיינת בכל המאפיינים של פחד אמיתי.

חרדת נטישה

הקושי של התינוק להיפרד מאמו ומדמויות משמעותיות .החרדה מהווה חלק מההתפתחות הנורמלית
והיא מגיעה לשיאה בין גיל שמונה חודשים לעשרה חודשים .בגיל זה התפתחותו הקוגניטיבית של התינוק
מאפשרת לו להבחין בין מה שמוכר למה שאינו מוכר והתינוק מעדיף כמובן להימצא בקרבת אנשים
שמוכרים לו ומקנים לו ביטחון.

קביעות אובייקט

מושג הלקוח מתחום ההתפתחות הקוגניטיבית )שכלית( .משמעות המושג היא היכולת של הפעוט להבין

כי גם דברים שהוא אינו רואה ברגע נתון ,קיימים במציאות .בתחום ההתפתחות הרגשית יש למושג זה
חשיבות בהתמודדות עם חרדות .לפני שפעוט מבין את קביעות האובייקט ,הוא חווה את הפרידה מאמו
כסופית ומוחלטת .כי אינו יכול להבין שהיא קיימת גם אם אינו רואה אותה ברגע נתון.
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שאלות לתרגול
שאלה 1

יוני הוא תינוק בן חמישה חודשים ,שוכב על מזרן פעילות ומכניס את הצעצועים שבסביבתו לפיו .דינה
הסייעת בכיתת התינוקות ראתה את מעשיו של יוני ומיד קראה ליעל הסייעת” :יעל ,בבקשה תכיני ליוני
בקבוק הוא מאוד רעב ,מכניס כל דבר לפה שלו".
א .צייני באיזה שלב התפתחותי נמצא יוני לפי התיאוריה של פרויד.
ב .הסבירי מהו המאפיין העיקרי של תינוקות בשלב זה.
ג .מה היית עונה לדינה במקומה של יעל הסייעת?
ד .איזה סוג צעצועים היית ממליצה לתת ליוני למשחק?

שאלה 2

בכיתת הפעוטות של רחל ,כל הפעוטות שהם בני שנתיים וחצי כבר גמולים .רחל כמעט ואינה צריכה
להחליף חיתולים .שירה בת שנתיים ושמונה חודשים טרם החלה את תהליך הגמילה .רחל חושבת שיש
להאיץ בשירה ובהוריה על מנת לקדם את הנושא.
א .באיזה שלב התפתחותי נמצאת שירה לפי פרויד?
א.

ב .מהו המאפיין העיקרי של שלב התפתחותי זה?
ג .מה דעתך על מחשבתה של רחל?
ד .אילו השלכות יכולות להיות לתהליך גמילה שאינו קשוב לצורכי הפעוט?
ה .אילו סיבות יכולות להיות לכך שתהליך הגמילה של שירה מתעכב בהשוואה לחבריה לכיתה?

שאלה 3

הילדים בקבוצת הבוגרים הם בני שלוש ומעלה והם משחקים משחקי דמיון רבים .לאחרונה הם החלו לשחק

ב"אימא ואבא" .לדעתה של שרונה הסייעת המשחק הזה איננו חינוכי .היא פונה אל הילדים המשחקים
ואומרת להם” :זה לא משחק יפה ,תשחקו במשהו אחר".
א .באיזה שלב התפתחותי נמצאים הילדים בקבוצה ,לפי פרויד?
ב .מהו המאפיין העיקרי של ילדים בשלב זה?
ג .מה את חושבת על דבריה של שרונה?
ד .באיזה אופן המשחק ב"אימא ואבא" משרת את הילדים בקבוצה?
ה .מה היית אומרת לשרונה?
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שאלה 4

דניאל בן שנתיים נמצא במעון כבר שנה והשתלב יפה בקבוצתו .מרגע כניסתו לגן הוא שיתף פעולה בארוחות

הצהריים והיה אוכל בתיאבון רב .לאחרונה דניאל אינו רוצה לאכול את המנות שמוגשות בארוחות הצהריים.
הוא מבקש לאכול מנה של תמ"ל )תרכובת מזון לתינוקות( מבקבוק ואז ללכת לישון.
א .מה יכולה להיות הסיבה לשינוי בהתנהגותו של דניאל?
ב .כיצד היית מגיבה לשינוי בהתנהגותו של דניאל?
ג .איך נהוג לכנות את השינוי בהתנהגותו של דניאל?

שאלה 5

שני בת שנה ותשעה חודשים היא פעוטה חייכנית וחברותית .היא משחקת עם ילדי המעון בהנאה אך בכל
פעם שלוקחים לה צעצוע שרצתה היא בוכה ואינה מצליחה להירגע בקלות .על מנת להירגע היא צריכה

שרותי הסייעת תחבק אותה במשך דקה ארוכה .שלומית הסייעת אמרה לרותי” :איזו ילדה מפונקת שני,
תפסיקי לחבק אותה ,תני לה להתמודד לבד כדי שתלמד להיות כמו דורון".
א .מה את חושבת על דבריה של שלומית?
ב .מדוע לדעתך מתקשה שני לווסת את רגשותיה בעצמה?
ג .אילו סיבות יכולות להיות להבדל בין שני לדורון?

שאלה 6

חודש עבר מפתיחת שנת הלימודים .מרבית הילדים נפרדים בבוקר בקלות מהוריהם .יובל עדיין מתקשה.
בכל בוקר הוא בוכה במשך פרק זמן ארוך ואינו מצליח להירגע .דגנית הסייעת מנסה להרגיע אותו בדרכים
שונות אך לשווא.
א .כיצד היית מציעה לדגנית לעזור ליובל להתרגל למעון?
ב .הציעי שלוש סיבות שיכולות להקשות על תהליך הסתגלותו של יובל למעון.

שאלה 7

סיגלית בת תשעת החודשים ,נמצאת בתהליך הסתגלות למעון .בפעם הראשונה שסיגלית הגיעה למעון
היא בכתה בחוזקה כשאימה העבירה אותה לידי הסייעת .בכל פעם שאימה ניסתה לצאת מהחדר התגבר
הבכי של סיגלית ואימה ,שלא יכלה לעמוד בכך ,חזרה לחדר.
א .הסבירי את המושג ”קביעות האובייקט".
ב .באיזה אופן משפיעה התפתחות קביעות האובייקט על חרדת הפרידה של פעוטות.
ג .כיצד היית מציעה לאימה של סיגלית לנהוג?
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שאלה 8

רוני וירון ,שניהם בני שנה וחודש .כאשר ירון נקלע למצב שבו חוטפים לו צעצוע הוא בוכה וניגש לאחת
הסייעות כמבקש שתעזור לו .כאשר רוני נקלע למצב דומה הוא חוטף את הצעצוע בחזרה ואף צועק בפניו
של הילד החוטף.
הציגי בהרחבה שלוש סיבות שיכולות להסביר את ההבדלים הבין אישיים.

שאלה 9

רגשות באים לידי ביטוי בהתנהגויות שונות .ילדים שונים מביעים את רגשותיהם באופנים שונים.
א .תני שני הסברים לשונות בין הילדים )נוגע לתגובה הרגשית שהם מביעים(.
ב .תני שלוש דוגמאות להתנהגויות שמבטאות מצב רגשי.
ג .באיזה אופן כדאי להתמודד עם כל אחת מההתנהגויות במסגרת החינוכית?

שאלה 10

תהליך הפרידה מההורים עלול לעורר מצוקה רגשית.
א .כיצד יכולה לבוא מצוקה זו לידי ביטוי התנהגותי?
ב .באיזה אופן ניתן לסייע לילדים במצבי חרדה או עצב כאשר הם נפרדים מהוריהם?

שאלה 11

הסבירי כיצד תורמים משחקי יצירה להתפתחות הרגשית של ילדים.
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פרק  .4התפתחות חברתית
ההתפתחות החברתית של התינוק היא למעשה התפתחות אישיותיו בזיקה ליחסים החברתיים שהוא מקיים
עם סביבתו .במונח יחסים חברתיים הכוונה היא ליחסים עם האנשים שנמצאים בסביבתו של התינוק —
אימא ,אבא ,אחים ,סבים ,משפחה מורחבת ,מטפלים שונים ,ובני קבוצת השווים .דרך האינטראקציה שלו
עם האנשים בסביבתו לומד התינוק שהוא אדם נפרד מאימו ומגבש לעצמו מאפייני אישיות .כאשר התינוק
לומד כי קיים בסביבתו ה"זולת" הוא למעשה מבחין בינו לבין אדם אחר .אלה הם ניצני ה"אני" שלו ,ראשית
התפתחות ה"עצמי".
קיימות מספר דרכים בהן ניתן לזהות את ההבחנה של פעוטות בינם לבין אחרים בסביבתם )חלק מן
הדרכים קשורות לזיהוי של העצמי(:
 .1שיתוף בגילוי — סביב גיל שנה פעוטות משתפים

את הסובבים אותם בדברים שהם רואים או

מוצאים .השיתוף נעשה על ידי שימוש בהצבעה
או הצגה של דבר מה לאדם שאתו הם נמצאים
ביחסי גומלין .המשמעות היא שהפעוט מבין
שהזולת הוא אדם נפרד ממנו ולכן אינו רואה את
הדברים מאותה נקודת המבט.
 .2שימוש בהבעות פנים ובקול של המבוגר כרמז
המנחה התמודדות עם מצב מסוים — מחקרים

מראים שכאשר הפעוט אינו יודע כיצד להגיב
הוא נעזר בתגובה של המטפל כדי להחליט .כך

למשל ,נפילה קלה שאחריה קריאות ”אוי ואבוי"
ואנחות של האם יכולה להביא את הפעוט לבכי.
בעוד שאותה נפילה שאחריה גיחוך וקריאת
”אוי ,לא קרה דבר" של האם יכולה לגרום לפעוט
להתעלם מנפילתו.
 .3שימוש במילה ”אני" — התווספות המילה ”אני" לאוצר המילים של פעוטות כבני שנה וחצי ,מעידה על

ההבחנה שלהם בינם לבין הסביבה ומאפשרת להם לעמוד על רצונותיהם הייחודיים .שיאו של תהליך זה

מגיע בגיל שנתיים בקירוב ,אז פעוטות מדגישים את הנפרדות שלהם ואת צורכיהם ,דעותיהם ורצונותיהם
השונים מאלה של סביבתם.
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 .4זיהוי ”עצמי" במראה — במחקרו של גורדון גאלופ משנות השבעים ,נעשה ניסיון להבין האם פעוטות,
הרואים את עצמם במראה ,מבינים כי הם רואים את דמותם .במחקר ציירו נקודה אדומה על מצחם

של הפעוטות והעמידו אותם מול המראה .פעוטות אשר ניסו לגעת במצחם ,אפשרו להסיק מכך שהם
מבינים כי הדמות שמשתקפת להם במראה ,היא שלהם .הבנה זו הושגה אצל פעוטות בגיל שנה וחצי
בקירוב.
בהמשך הפרק נרחיב על מרגרט מאהלר ועל התיאוריה שהגתה ,המתארת את תהליך הפיכתו של התינוק
לאדם נפרד בעל מאפייני אישיות ייחודיים .ההתפתחות החברתית של התינוק קשורה באופן ישיר להתפתחות
הרגשית שלו ולכן ההפרדה בין השתיים היא הפרדה מלאכותית שמתקיימת רק לצורכי הלמידה .במהלך
הפרק נתאר תהליכי התפתחות של התינוק הקשורים לאינטראקציה החברתית שלו ונעמיק בהבנת הקשר
שבין ההתפתחות החברתית להתפתחות הרגשית .התיאורטיקן שעסק בהתפתחות האישיות בהקשר
ליחסים החברתיים של האדם הוא אריק אריקסון ) .(Erik Eriksonנדון עתה בתיאוריה שהגה ובקשר שהיא
מתארת בין ההתפתחות החברתית להתפתחות הרגשית.

אריק אריקסון )(Erikson Erik

אריקסון ) ,(1994-1902היה פסיכולוג יהודי אמריקני שהגה את אחת
התיאוריות החשובות ביותר בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית —
התיאוריה הפסיכו-חברתית .תיאוריה זו היא למעשה פיתוח של

התיאוריה הפסיכו-סקסואלית של פרויד .אריקסון המשיך את דרכו של
פרויד אך הוא הדגיש את היחסים החברתיים שיש לאדם כמשפיעים
על התפתחות האישיות )לעומת פרויד שהדגיש את הדחפים הפנימיים
המיניים ,ראה פרק התפתחות רגשית(.

התיאוריה הפסיכו-חברתית
התיאוריה הפסיכו-חברתית צמחה ,כאמור ,מתוך התיאוריה הפסיכו-סקסואלית של פרויד ועל כן יש
נקודות דמיון רבות בין שתיהן .זוהי תיאוריה שלבית המתארת ,בשמונה שלבים ,את התפתחות האישיות
של האדם מינקות ועד זקנה .בכל שלב שהציע אריקסון נתון האדם לקונפליקט בין צרכיו האישיים לבין

דרישות החברה .הקונפליקט מביא את האדם למשבר שאפשר להצליח לפתור אותו או להיכשל .כאשר
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האדם מצליח בפתרון הקונפליקט ,הוא מוצא למעשה את הדרך ההולמת לפשר בין דרישות החברה לבין
צרכיו האישיים .כך ,זוכה האדם במאפיינים שיסייעו לו להתמודד עם המשברים הבאים בהמשך ההתפתחות.
כאשר האדם נכשל ואינו מצליח להגיע לפתרון יעיל של הקונפליקט ,הוא למעשה נכנע לאחד הכוחות
)ללחצי החברה או לדחפיו האישיים( ולכן אינו מצליח להסתגל חברתית ואינו זוכה במאפיינים שיקלו עליו
בהתמודדות עם השלב הבא.
בארבעת השלבים הראשונים פתרון הקונפליקט של האדם תלוי במידה גדולה בסביבתו ופחות בו עצמו,
על אף שהוא הופך להיות עצמאי יותר .ככל שהאדם מתפתח כך גדל מעגל האנשים שאתם הוא נמצא
באינטראקציה ויש להם השפעה על אופן פתרון הקונפליקט .בארבעת השלבים האחרונים יש לאדם יותר
חופש בבחירת בן זוגו וחבריו ולכן הוא פחות תלוי בסביבתו .עם זאת יש לשים לב שהבחירות של האדם,
בשלבי חייו האחרונים ,מושפעות מהאופן שבו התרחשו ארבעת השלבים הראשונים של חייו )ביטמן ,בן-
עטר כהן ופוך.(1992 ,
להלן פירוט שמונת השלבים בתיאוריה הפסיכו-חברתית ,הקונפליקט שעומד בבסיסם וההישג לו זוכה
האדם:
גיל

שלב

קונפליקט

הישג

1-0

ינקות — השלב האוראלי סנסורי

אמון בסיסי לעומת חשדנות בסיסית

תקווה

3-1

ילדות מוקדמת — השלב השרירי

אוטונומיה לעומת בושה וספק

רצון

אנאלי
6-3

גיל המשחק — השלב

יוזמה לעומת אשמה

מטרה

הלוקומוטורי -גניטלי
11-6

שלב החביון

יכולת לעומת רגשי נחיתות

מיומנות

18-12

שלב גיל ההתבגרות

זהות לעומת בלבול תפקידים

נאמנות

35-19

שלב הבגרות המוקדמת

אינטימיות לעומת בדידות

אהבה

50-35

שלב הבגרות

פוריות לעומת קיפאון

אכפתיות ודאגה

החל

שלב הבגרות המאוחרת

"אחדות האני" לעומת ייאוש

תבונה

מגיל 50
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בחוברת זו נתמקד בתיאור שלושת השלבים הראשונים .השלב השלישי אומנם רלוונטי לגילאי שלוש עד
שש אך נרחיב גם עליו ,היות שטווח הגילאים המוצעים בתיאוריות שלביות הוא גמיש וייתכן ששלב מסוים
יתחיל לפני הגיל המצוין או אחריו.

השלב האוראלי סנסורי — אמון בסיסי לעומת חשדנות בסיסית )(1-0
שלב זה מקביל לשלב האוראלי של פרויד והוא מתרחש בתקופת החיים הראשונה של התינוק .בתקופה זו
התינוק תלוי לחלוטין במטפלים שסביבו ,בדרך כלל אימו .הקשר החברתי בשלב זה הוא הקשר שבין התינוק
לאמו .תינוק יפתח אמון בסיסי כלפי אימו כאשר היא תהיה קשובה ,רגישה ומותאמת לצרכיו ותעניק לו
טיפול הולם ,אהבה וביטחון .האם מייצגת את העולם וכאשר התינוק יכול לבטוח בה הוא יוכל ,בשלב
מאוחר יותר ,לבטוח גם באנשים אחרים שאתם הוא בא במגע.
כאשר נרכשת תחושה של אמון בסיסי ,מתפתחים גם ניצני תחושת הערך עצמי .זאת כיוון שהתינוק מרגיש
שהוא מובן ושיש לו יכולת להשפיע על סביבתו ולהביא אותה להתנהג בהתאם לצרכיו — הוא בוכה מרעב

ומקבל לאכול ,הוא צוחק וצוחקים אליו בחזרה .כאשר האם אינה עקבית בתגובותיה ואינה מעניקה לתינוק
טיפול מתאים ,הוא יבין שאינו יכול לבטוח בה ולכן גם לא יוכל לבטוח באנשים אחרים .הוא יפתח חשדנות

בסיסית או תחושת אי אמון .פתרון חיובי של הקונפליקט יזכה את התינוק בתקווה .התקווה תאפשר לו
לתת אמון במטפליו ,גם במצבים שבהם הם מעוררים חשדנות )מובן כי כל תינוק חווה לעתים מצבים שבהם
המטפלים שלו מאכזבים אותו ואינם נענים לצרכיו בהתאמה מוחלטת(.

אמון בסיסי ותיאורית ההתקשרות

התפתחות תחושת האמון הבסיסי עליה דיבר אריקסון היא משמעותית ביותר כאשר מדובר
בהתפתחות הרגשית של התינוק .למעשה ,תחושה זו מהוה את אחת מאבני היסוד בהתפתחות
האישיות של האדם .כאשר התינוק מפתח תחושה של אמון בסיסי הוא חווה את העולם כמקום בטוח
ואת עצמו כבעל ערך עצמי .התפתחותה של תחושת אמון בסיסי ,תלויה בהתנהגותו של המטפל
העיקרי כלפי התינוק .על המטפל להיות קשוב לצורכי התינוק ולהעניק לו טיפול רגיש ומותאם פעם
אחר פעם .כך ,תחושת האמון הבסיסי מהווה תנאי להתפתחותה של התקשרות בטוחה בין התינוק
למטפל העיקרי שלו .ההתקשרות היא הקשר הרגשי שבין התינוק למטפלו )ראה פרק התפתחות
רגשית( .קשר זה ,מהווה את הבסיס לחקירת התינוק את העולם .תינוק שיש לו אמון בסיסי במטפלו,
יפתח דפוס התקשרות בטוח ובהתאם לכך יהיה נכון לעזוב את מטפלו ולחקור את סביבתו .מובן
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שתינוק שמביע סקרנות וחוקר את עולמו יתפתח בצורה טובה יותר .מעבר לכך ,במחקרים הוכח
שיחסי ההתקשרות של התינוק עם מטפלו ,מהווים את הבסיס לדפוס היחסים של התינוק עם אנשים
אחרים בסביבתו )חברים ,בני זוג ,מנהלים בעבודה( .לפיכך ,יש חשיבות גבוהה לעובדה שהתינוק
יפתח יחסים בעלי התקשרות בטוחה שמבוססים על תחושה של אמון בסיסי.

השלב השרירי-אנאלי — אוטונומיה לעומת בושה וספק )(3-1
שלב זה מקביל לשלב האנאלי של פרויד .בשלב זה הפעוט לומד להסתדר בכוחות עצמו .המיומנויות
המוטוריות שלו משתכללות והוא לומד לבצע מטלות פשוטות — לאכול ,לנעול נעליים ,להתלבש .הפעוט
שואף להיות עצמאי — ”אוטונומי" ועל כן הוא מרבה להיאבק על רצונותיו )לינור וסלון .(1990 ,בשל כך גיל
שנתיים בקירוב מכונה גם ”גיל המרי".
על ההורים והמטפלים הקרובים להיות תקיפים וברורים לגבי הגבולות שמציבים ,אך עם זאת עליהם
לאפשר לפעוט חופש פעולה .חופש הפעולה מקנה לפעוט את תחושת האוטונומיה )עצמאות( ואת
הביטחון בהצלחתו .בנוסף ,הפעוט לומד לשלוט בעשיית הצרכים ולכן בשלב זה מתחיל החינוך לניקיון.
ברמה הפיסיולוגית הפעוט מתמודד עם ”שחרור" ו"החזקה" של הפרשותיו .כאשר החינוך לניקיון נוקשה
מידי או כאשר הפעוט אינו מצליח להחזיק ולשחרר בזמן ובמקום המתאימים ,הוא חווה תחושה של בושה.
פתרון חיובי של הקונפליקט בשלב זה יזכה את הפעוט בכוח רצון להתנסות במצבים שמחייבים התמודדות
עצמאית.

תהליך הגמילה בראי התיאוריה הפסיכו-חברתית של אריקסון

תהליך הגמילה מחיתולים הוא רק אחד ממספר גדול של תהליכי גמילה ומעברים שפעוטות עוברים
בשנות חייהם הראשונות .גמילה מיניקה ,גמילה ממוצץ ,מעבר משינה במיטת תינוק למיטת נוער ועוד.
גמילה מוצלחת תמיד תתרחש כאשר קיימת בשלות מספקת של גורמים גופניים ורגשיים אצל הפעוט.
הכוונה בבשלות גופנית היא שליטה על מערכת הסוגרים ויכולת התאפקות לפרק זמן מסוים .כמו
כן ,מיומנות הליכה חופשית ,יכולת ישיבה וקימה בלי ליפול וכן יכולת להסיר בעצמו את המכנסיים
והתחתונים.
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הכוונה בבשלות רגשית היא נכונות הילד לקחת אחריות על גופו .כאשר ילד נגמל מחיתולים עליו
להתמודד עם ציפיות המבוגרים ,עם אכזבותיהם ,להיות בעל יכולת לדחות סיפוקים ולהתאפק וכן
להיות בעל נכונות להיות עצמאי בתחומי חיים נוספים )כגון :אכילה ,משחק וכדומה(.
כאשר הילד מביע עניין בתהליך הגמילה ,סביר שהוא יתבצע בצורה הטובה ביותר .להלן מספר סימנים
שמעידים על בשלותו של הילד לתהליך:
 הפעוט מתחיל להתעניין באופן שבו המבוגרים עושים את צרכיהם ומנסה לחקותם.
 הפעוט מודיע כאשר הוא עושה את צרכיו ועם הזמן גם מודיע בטרם הוא עושה את צרכיו.
 הפעוט מראה סימנים שהוא מעוניין להוריד את החיתול ולהסתובב עירום.
 הפעוט מביע חוסר נוחות כאשר החיתול שלו אינו יבש.
 הפעוט מבין את מה שנאמר לו ואף מסוגל לבטא עצמו במילים ולהודיע כשהוא צריך לשירותים.
חשוב מאוד להתחיל בתהליך הגמילה כאשר יש פניות של הפעוט ,של ההורים ושל הצוות החינוכי
לכך .פעוט אשר עבר דירה או שנולד לו אח חדש לאחרונה ,יתקשה להשקיע משאבים בתהליך
הגמילה וכך גם בני משפחתו .תהליך גמילה שאינו מותאם לצרכיו ולבשלותו של הפעוט עלול לגרום
לו לחץ ,מתח ,תחושה קשה של תסכול ,כישלון ואי עמידה בציפיות .לעומת זאת פעוט שנגמל
מחיתולים כאשר הוא בשל ומוכן ,מרוויח מהתהליך תחושות חיוביות של עצמאות ,שליטה ,בגרות,
יכולת התמודדות ושייכות ל"עולם המבוגרים".
תפקיד המבוגר בתהליך הגמילה:
 לעודד את הפעוט ,לחזק אותו ולתמוך בו.
 לחשוף את הפעוט לאפשרות להיגמל על ידי עיסוק בנושא באמצעות סיפורים ,שירים ,סרטים.
 להזכיר לפעוט לגשת לשירותים היות שדעתו מוסחת בקלות ותשומת לבו אינה נתונה כל העת
לעשיית הצרכים.
 מומלץ להלביש את הפעוט בבגדים שיהיו נוחים לו לפשוט וללבוש.
 כאשר הפעוט מצליח להגיע בזמן לשירותים חשוב לשבח אותו ואף לשתף את הסביבה בהצלחתו.
 כדאי להקפיד על עקביות גם כאשר התהליך קשה.
 אין להתייחס אל הצרכים כאל משהו מלוכלך או מגעיל כיוון שהפעוט רואה אותם כחלק מגופו.
 כדאי לאפשר לילד לבחור אם ברצונו להשתמש בסיר או באסלה ,על האסלה מומלץ להניח מקטין
אסלה או ”ישבנון".
 אין להכריח את הפעוט להיפרד מהחיתול — גמילה בכוח לא תצליח ורק תותיר את הפעוט עם צלקות.
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במקרים רבים לאחר שהתהליך הסתיים והגמילה הושגה ,הפעוט עלול ל"פספס" שוב או לבקש
להחזיר את החיתול .חשוב לנסות להבין מה המקור של הנסיגה .לעתים מתרחשת נסיגה כאשר
דבר מה חדש מתרחש בחיי הפעוט בסמוך לתהליך הגמילה ,כגון :לידה של אח חדש ,מעבר דירה,
היעדרות ממושכת של אחד ההורים וכדומה .לעתים הפעוט מרגיש שהוא רוצה לנוח מהמאמץ הרב
שהוא משקיע בתהליך הגמילה ולהרפות .במקרים מעין אלה חשוב לקבל בסובלנות את ה"פספוסים"
ולהמשיך לחזק את הפעוט על הצלחותיו .לעתים רחוקות יש לשקול להחזיר לפעוט את החיתול
ולהתחיל גמילה מחדש בשלב מאוחר יותר.

השלב הלוקומוטורי-גניטלי — יוזמה לעומת אשמה )(6-3
שלב זה מקביל לשלב הפאלי של פרויד .הילד חוקר את סביבתו ,שואל ללא הרף ”למה?" ויוזם התנהגויות
כלפי סביבתו על מנת לחקור אותה ואת תגובות האנשים שבה .בשלב זה מתעורר אצל הילדים ”תסביך
אדיפוס" )ראו פרק התפתחות רגשית( ,אשר מעורר רגשות אשמה נוכח התאהבות בהורה בן המין השני
וניסיון מידור של ההורה בן מינם .לפי אריקסון ,גם תסביך זה הוא חלק מחקירתו של הילד את הסביבה .על
הדמויות המשמעותיות בסביבה לכוון את היוזמות של הילד להצבת מטרות מקובלות בחברה .התייחסויות
מכבדות כלפי יוזמותיו של הילד יעודדו אותו ליזום ולהתפתח .פתרון חיובי של הקונפליקט בשלב זה יזכה
את הילד במטרה .קרי ,ביכולת לחתור לעבר השגת מטרותיו ללא חשש מענישה או רגשות אשמה.

תהליך ”היפרדות-ייחודיות" )— (Separation-Individuation
פיתוח עצמאות מהלידה עד גיל שלוש
תהליך רגשי שתואר לראשונה על ידי הפסיכולוגית מרגרט מאהלר.
התהליך מתרחש בין הלידה לגיל שלוש .במהלכו התינוק רוכש
את העצמאות )אוטונומיה( — הוא לומד להבחין בינו לבין
סביבתו )ראשית אימו ולאחר מכן אנשים אחרים בסביבתו(
ומפתח זהות ייחודית )אינדיבידואציה( משל עצמו .תהליך
זה מציין למעשה את ניצני התגבשות האישיות .המשימות
המרכזיות של הפעוט במסגרת תהליך זה הן :האחת ,להבין
כי הוא ואימו הם שתי דמויות נפרדות והאחרת ,להצליח
לגבש לעצמו אישיות ייחודית משלו.
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תהליך ”היפרדות-ייחודיות" — פיתוח עצמאות מהלידה עד גיל 3

מרגרט מאהלר ) (Margaert Mahlerותיאוריות יחסי אובייקט
מאהלר 1985-1897 ,הייתה פסיכואנליטיקנית ,יהודייה ילידת הונגריה.

היא טיפלה בילדים שסבלו מהפרעות התפתחותיות ונפשיות קשות .לפי
תפיסתה ,ההתפתחות הבסיסית של הילד היא בכיוון יצירת עצמאות,
נפרדוּת מההורים ויצירת אישיות ייחודית .מאהלר הייתה מזוהה עם
תיאוריות ”יחסי אובייקט" .תיאוריות אלה הן חלק מזרם הפסיכולוגיה
הדינמית שהנחיל פרויד.
גישת יחסי האובייקט טענה שנפש הילד מתפתחת בהקשר ליחסיו עם אובייקטים בסביבתו.
המונח ”אובייקט" מתייחס לאדם קרוב ומשמעותי לתינוק ביחסיו הראשונים — בדרך כלל האם
)ביטמן ,בייט -מרום ,בן -עטר -כהן ופוך .(1992
בין התיאורטיקנים השונים שנמנו עם זרם יחסי האובייקט היה גם דולנד ויניקוט עליו נרחיב
בהמשך.

הצלחת התהליך תלויה בפעילות הגומלין שבין התינוק לבין אימו .התפקיד המרכזי של האם הוא להתאים
את עצמה לצרכים המשתנים של התינוק-פעוט .היא צריכה להיות כפי שהתיאורטיקן דונלד וינקוט
) (Donald Winnicotהגדיר — ”אם טובה דיה" ) .(A Good Enough Motherכלומר ,עליה לספק לילד את

צרכיו ,לטפל בו ברגישות ובהתאמה אבל בלי לחשוש מהצבת תסכולים סבירים )על כך נרחיב בהמשך(.
ההתמודדות עם התסכולים ,היא שתאפשר לתינוק ,בסופו של דבר ,לווסת את עצמו ולמצוא בעצמו את
הכוחות להתמודדות עצמאית.
במהלך שלוש השנים הראשונות לחייו )ובמידה מסוימת לאורך כל חיי האדם( ,נתון התינוק-פעוט
בקונפליקט ”תלות לעומת עצמאות" .מחד ,הוא רוצה לצאת מחיבוקה של האם ,להיות עצמאי ולהתרחק
ממנה על מנת לחקור את העולם .מנגד ,מתעורר בו פחד ,הוא לומד את העולם שסביבו ומבין בשלב מסוים
כי העולם גדול ,לא מוכר ומלא סכנות .הכמיהה של התינוק-פעוט היא להישאר בתוך החיבוק של האם,
להיות מוגן ולהמשיך להיות תלוי באימו לסיפוק צרכיו .בהתייחס לקונפליקט זה לאם יש תפקיד מרכזי.
עליה להיות מותאמת ורגישה לצרכיו של התינוק אך מנגד לקדם אותו לעבר העצמאות.
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”אם טובה דיה" ׁ)(A Good Enough Mother

על מנת שתהליך ההיפרדות-ייחודיות יתרחש באופן תקין אין זה אומר שעל האם להיות ”מושלמת".
עליה להתאים את עצמה לצרכיו של ילדה ,מתוך מודעות לכך שצרכים אלה משתנים בהתאם
להתפתחות התינוק.
כפי שהוזכר התיאורטיקן דונלד ויניקוט הוא שהגה את המושג ”אימהות טובה דיה" )בהמשך נתייחס

למושג מרכזי נוסף שהגה ויניקוט — ”חפץ מעבר"( .במושג זה קיימת נחמה עבור אימהות רבות אשר
חשות כי תפקודן האימהי חייב להיות מושלם לצורך התפתחות ראויה של תינוקן .לפי ויניקוט” ,אם
טובה דיה" היא אם אשר מתאימה את עצמה באופן פעיל לצרכיו המשתנים של תינוקה .ההתאמה
של האם לתינוק פוחתת בהדרגה ,כאשר התינוק מסוגל לשאת את התסכול שבכישלון האם .כאשר
התינוקות רכים האימהות מכוונות לסיפוק מלא של צורכיהם היות שאין לצפות מתינוק בן חודש
שימתין בסבלנות עד שיחליפו לו חיתול .כאשר התינוקות גדלים לפעוטות ,הם מסוגלים להכיל את אי
ההתאמה של האם ,דבר המוביל לצמיחת היכולת לוויסות רגשי ודחיית סיפוקים .אם טובה דיה היא,
בין היתר ,אם אשר מכינה את ילדיה להתמודדויות עם החיים במציאות ,שם רצונותיהם וצורכיהם
אינם מתמלאים באופן מידי .כך ,ניתן לומר בפשטות שהשתדלות יתר של הורים היא מיותרת ולעתים
אף מסבה נזק.

לא אחת ,אימהות מתקשות ,מסיבות שונות ,לעודד את ילדיהן
להתנהגות עצמאית .כאשר הצרכים הרגשיים של התינוק אינם
עולים בקנה אחד עם התנהגותה של האם ,ההתפתחות
הרגשית נפגעת .יש חשיבות מכרעת לכך שהאם תהיה
מודעת לתפקידה בתהליך ההיפרדות-ייחודיות.
חשוב לציין — לא רק לאם יש תפקיד מכריע בתהליך
אלא גם לכל הסביבה של התינוק-פעוט .מאהלר

התייחסה לאם כמייצגת את סביבת התינוק ,אך לאחר
שהוא גדל ומתפתח הוא מתנסה באינטראקציה גם עם
דמויות טיפול אחרות )אבא ,סבא וסבתא ,מטפלת במעון(
משמעותיות ובעלות השפעה על התהליך .לכן ,על כל
הדמויות שמטפלות בתינוק-פעוט בשלוש השנים הראשונות
לחייו ,להביא בחשבון את תפקידן המשמעותי בתהליך הנפרדות
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שלו והתפתחות אישיותו הייחודית.
מרגרט מאהלר התייחסה לשני שלבים מקדימים לתהליך ושלב שלישי שנחלק לארבעה תת שלבים:

שלב ראשון :האוטיזם הנורמלי 1-0 ,חודשים

בחודש הראשון לחייו חווה התינוק את עצמו ואת אימו כישות אחת .התינוק הוא חסר אונים ותלוי ,אך
הוא אינו מודע לחוסר האונים שלו .הוא אינו מבחין בינו לבין אימו וכן אינו מודע לקיומה של סביבה מעבר
לדמות שלהם ,כל משאביו מופנים פנימה לניטור צרכיו האישיים.

שלב שני :השלב הסמביוטי  5-1חודשים

בתת שלב זה החוויה היא של ”עצמי משותף" והיא חשובה על מנת שבעתיד יוכל הפעוט לבנות לעצמו
דימוי ”עצמי נפרד" .התינוק תלוי באימו באופן מוחלט אבל כאשר האם פועלת באופן הולם ,התינוק אינו
מודע לתלות .למעשה התינוק חושב כי הוא זה שמספק לעצמו את צרכיו — הוא בוכה והוא מקבל את
האוכל .הוא אינו מבין שדמות אחרת היא זו שעושה את הדברים עבורו היות שאינו מודע לקיומן של דמויות
אחרות .כאשר צרכיו של התינוק מסופקים הוא חש ביטחון וזו התחושה החשובה ביותר עבורו בשלב זה.

שלב שלישי :שלב הספרציה-אינדיבידואציה )היפרדות-ייחודיות(

 תת השלב הראשון – הבחנה 10-6 ,חודשים .סביב בגילאים אלה בקירוב ,התינוק מתחיל לפתח את
המודעות שלו לסביבה .הוא מבחין בינו לבין אימו ,כך שלמעשה הוא מכיר בקיומה .הכרה זו באה
לידי ביטוי בעיסוקו בדברים שקשורים אליה או שייכים לה — משיכות בשיערה ,נגיעות בפניה ,משחק
במשקפיה וכדומה.
 תת השלב השני — אמון 15-10 ,חודשים .בתת שלב זה ,הפעוט כבר יותר מפותח מבחינה מוטורית ,לרוב
הוא הולך ועל כן מתאפשר לו לייצר מרחק פיסי גדול יותר בינו לבין אימו .לפעוט יש הניעה לחקור את
הסביבה ולהתרחק מאימו אך עם זאת ,ההתרחקות מעוררת בו חשש ועל כן הוא זקוק לחיזוק של האם.
חיזוק ותמיכה של האם יכולים להתבטא במבט בוטח ,בחיוך מרגיע או בקריאות עידוד .כל אלה מהווים
עבור הפעוט ”תדלוק רגשי" ומאשרים לו שהוא נמצא בדרך הנכונה.
אימהות המתקשות לאפשר לפעוט להתרחק ואף לחזקו על ההתרחקות ,פוגעות בתהליך .הן גורמות
לילד לחוש אשמה וחוסר מסוגלות ועל כן מעכבות את ההתפתחות תהליך הנפרדות .תפקידה של האם
הוא כפול ולמעשה יש בו מהאמביוולנטיות; עליה לקדם את התרחקותו של הפעוט ,להתפעל יחד אתו
מגילויי העולם ולהיות זמינה עבורו גם כאשר הוא רחוק ממנה .מנגד עליה להוות ”בסיס בטוח" לחזרה
ולאפשר לפעוט לחזור להיות תלוי בה בכל עת שיחפוץ .תפקיד האם מדגים למעשה את הקונפליקט בו
נמצא הפעוט בשלב זה” :תלות מול עצמאות".
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 תת השלב השלישי — התקרבות מחדש 24-14 ,חודשים .בתת שלב זה הפעוט מודע יותר להתרחקותו

מאימו .כמו כן הוא מודע יותר להיותו קטן בעולם של גדולים .הפעוט בשלב זה פחות חש את עצמו
”כל יכול" ויותר ער לקשיים שמתעוררים עקב עצמאותו .כתוצאה מכך יש לפעוט רצון לחזור ולהיות
שוב תלוי באימו .מתעוררות אצלו תחושות של חוסר אונים ותסכול .תחושות אלו מביאות לעתים
להתפרצויות זעם שמאפיינות את טווח הגילאים הזה )נרחיב על כך בהמשך( .תפקידה של האם לאפשר
לפעוט התקרבות ,לספק לו תחושת ביטחון אך במקביל עליה לעודד אותו להמשיך בתהליך הנפרדות
ולקדם את עצמאותו .זאת ,כמובן בהתאמה לצרכיו.

 תת השלב הרביעי — אינדיבידואציה )ייחודיות( ותחילת קביעות האובייקט הרגשית 36-24 ,חודשים.
תת השלב האחרון ,המסיים את תהליך הנפרדות-ייחודיות הוא הפיכתו של הפעוט לאדם ייחודי בפני
עצמו .תת שלב זה לא יושלם אלא אם הפעוט ירכוש את המושג ”קביעות האובייקט הרגשית" .על
המושג ”קביעות האובייקט" נדבר בהרחבה כאשר נעסוק בפרק ההתפתחות הקוגניטיבית .הכוונה
בקביעות אובייקט רגשית היא ההפנמה של הפעוט את דמות אימו .ניתן להתייחס לזה כמעין זיכרון
או תחושה עמוקה של הפעוט לגבי נוכחות אימו .מעין ייצוג סמלי של האם בתוך נפשו של הפעוט.
כאשר נוצרת קביעות אובייקט רגשית קל יותר לפעוט להתרחק פיסית מאימו .הוא ”נושא אותה בלבו"
גם כאשר היא אינה נוכחת והדבר מאפשר פתרון לקונפליקט בו היה מצוי — תלות מול עצמאות .ייצוג
זה מאפשר לתינוק לסמוך על עצמו במצבים בהם הוא מרגיש חוסר ביטחון )מצבים של מצוקה ,חרדה
וכדומה( .כאשר הפעוט יכול לסמוך על עצמו ,למעשה מתאפשר לו להתנהג כאילו אימו נמצאת בסביבה,
גם כאשר היא איננה .הוא יכול לעודד את עצמו ,לתמוך בעצמו ולווסת את עצמו מבחינה רגשית ,כאילו
אימו נמצאת לידו ועושה זאת עבורו .קביעות אובייקט רגשית תתפתח כאשר יחסי הגומלין בין האם
לפעוט התבססו מינקות על הכלה ,חום ,רגישות והתאמה .במילים אחרות ,כאשר התבסס אמון בין האם
לפעוט והתגבשה ”התקשרות בטוחה" ביניהם ,סביר ש"קביעות האובייקט הרגשית" תושג.
במסגרת תהליך האינדיבידואציה הפעוט הופך לאדם ייחודי .הוא מגבש לו רצונות ודעות משלו ועומד
עליהם כל העת .שלב זה מתרחש בין גיל שנתיים לגיל שלוש ויש הקוראים לטווח גילאים זה — גיל המרי או
גיל ההתבגרות הראשון .למעשה ,על מנת שהפעוט יצליח לנסח לעצמו מי הוא ומה היא דמותו הייחודית,
עליו לייצר מרחק פיסי ופסיכולוגי מרצונותיה של אימו .היות שכך גיל זה כולל מאבקי כוח רבים ,התנהגויות
”דווקא" של הפעוט וניסיונות כושלים להצליח בפעולות חדשות .בהמשך הפרק נרחיב בנושא זה.
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”אני לבד" — רכישת עצמאות )אוטונומיה( של הפעוט
פעוטות בגיל שנתיים בקירוב הם בעלי מיומנויות מוטוריות מפותחות .הם יכולים לנוע בחופשיות במרחב
ולהתרחק מהמטפלים שלהם .בנוסף ,היכולת השפתית שלהם משתכללת .הם מיטיבים לבטא את עצמם
במילים ומיטיבים להבין את הסובבים אותם )אפילו כאשר אין פונים אליהם ישירות( .כמו כן ,צורת החשיבה
שלהם הופכת להיות מפותחת ומורכבת יותר ,דבר שמאפשר להם להבין מצבים מגוונים ולנתחם באופן שלא
יכלו לעשות בעבר .כתוצאה מכל אלה הפעוטות חשים עצמאיים .הם רוצים להוכיח לעצמם ולמבוגרים
בסביבתם ,שהם בני אדם נפרדים בעלי רצונות משלהם )רצונות שונים משל סביבתם( .כמו כן הם נהנים
ממיומנויותיהם החדשות כתוצאה מהתפתחותם בתחומים השונים.
תחושות אלה של הפעוטות באות לידי ביטוי בהתנהגויות תובעות עצמאות .הם רוצים לעשות פעולות
רבות בכוחות עצמם ,גם כאשר עדיין אינם מסוגלים להן ,לדוגמה ,לנעול לבד נעליים ,לחפוף לבד את
הראש או להחזיר את המשחק למדף הגבוה בו הוא נמצא .בנוסף ,המודעות העצמית שלהם גוברת ,הם
מנסחים לעצמם את העדפותיהם ומגבשים את זהותם האישית .לא אחת הם עונים בשלילה לבקשות
המבוגרים גם אם זמן קצר קודם לכן שמחו להיענות להן בחיוב .כל אלה יוצרים לא מעט ויכוחים
וחיכוכים בין המטפלים לילדיהם ,עד כי נוהגים לכנות את התקופה הנוכחית ,כפי שכבר הוזכר ,בשם ”גיל
שנתיים האיום" או ”גיל המרי" .הילדים אכן מורדים במטפליהם ,במוסכמות ובנורמות שהיו נהוגות עד

לא מזמן בחייהם ,אך חשוב להבין שאין הם עושים זאת כנגד המטפלים אלא עושים זאת למען עצמם
והתפתחותם .כל העת שהפעוטות מצליחים להוכיח לעצמם שהם בעלי מסוגלות ויכולת ,מתגבש אצלם
דימוי עצמי חיובי ותחושת זהות ייחודית.
כאשר פעוט חווה הצלחות בהתנסויותיו בעולם ,הוא
מבסס את הדימוי העצמי שלו ,את זהותו וכן את
תחושת העצמאות והנפרדות שלו .היות שכך,
בתקופה זו מומלץ שלא לעצור את שאיפותיו
העצמאיות של הפעוט אלא לזמן לו התנסויות
עצמאיות חיוביות .כאשר אנו מציעים לפעוט
לעשות דבר מה בכוחות עצמו ,עלינו לוודא
שסיכויי ההצלחה שלו במשימה גדולים .אם לא,
כדאי לנסות ולהבין באיזה אופן ניתן לתת לפעוט
”פיגומים" להצלחה .כך למשל :כאשר אנו מאפשרים
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לפעוט למזוג מים מבקבוק אל הכוס ,כדאי להקפיד שפתח הבקבוק הוא צר ולא רחב ושכמות הנוזל בבקבוק
אינה גדולה.
לעתים ,המטפלים בסביבתו של הפעוט מעדיפים להימנע מאי הסדר שנוצר כתוצאה מהתנסותו של הפעוט
ולכן רוצים להמשיך ולעשות את הדברים עבורו .ניגוד האינטרסים מעלה את כעסו של הפעוט ולא אחת גם
את כעסם של המטפלים ומהלך היום-יום נחווה כזירת מאבקים גדולה .מומלץ לזהות באילו מקרים ביכולתו
של המבוגר להתגמש ולאפשר לפעוט התנסויות עצמאיות .כאשר תהיינה די אפשרויות בחירה שמקדמות
עצמאות ,הפעוט יצמצם את דרישותיו ,מאבקיו להתנסויות עצמאיות אחרות .כך למשל אפשר להציע לפעוט
שהוא ישפוך את המים מהכוס לכיור לאחר שיסיים לשתות ולא ימזוג את המים מהבקבוק לכוס.
כאשר הפעוט חווה כישלון בפעילויותיו העצמאיות ,תסכולו גדול וזעמו הופך לא אחת להתפרצות חסרת
שליטה .לרוב ,התפרצויות זעם עומדות ביחס לא פרופורציונלי למקרה שעורר אותן ולא אחת ,מעוררות את

זעמו של המבוגר .במקרים אלה חשוב להבין את מקומו של הפעוט .כמיהתו לעצמאות היא גדולה והכישלון
מוביל לתחושות של תסכול וחוסר אונים .בזמן התפרצות הזעם אין זה מומלץ לנסות ולרצות את הפעוט
אך יש בהחלט להעניק לו את התחושה שמבינים אותו ונוכחים עבורו ,בין על ידי קרבה פיסית ובין במילים
מעודדות .אין זה כדאי להתייחס לסיבה שבגינה החלה התפרצות הזעם ,אלא להעביר לפעוט מסר מחזק

ומרגיע ,שינסוך בו ביטחון ,ללא קשר לכישלון שחווה .מומלץ להשתמש במשפטים כגון” :אני סומכת עליך
שתצליח להירגע בקרוב"” ,אני אוהבת אותך"” ,כל הכבוד שאתה מצליח להתגבר" .כדאי לשמור על טון
דיבור שקט ויציב ולא להיסחף לסערת הרגשות שמפגין הפעוט )ניתן להרחיב את הקריאה על התפרצות
זעם בפרק ההתפתחות הרגשית(.
ממחקרים עולה כי ילד שרוכש עצמאות שתואמת את גילו הוא בטוח יותר בעצמו ובעל דימוי עצמי חיובי.
בהתאם לכך מומלץ לתת לפעוטות להתנסות בפעילויות מעולמם של המבוגרים ,שתואמות את כישוריהם
ויכולותיהם ,כגון :חלוקת כוסות ,רחיצת פנים ,הסתבנות באמבטיה .כך ,גדלים הסיכויים שהפעוטות יחוו
הצלחה ותחושות תסכול יימנעו .במקרים בהם פעוטות אינם מפתחים עצמאות ואף מתקשים פיסית
להיפרד מהוריהם ,יש לתת את הדעת לקושי ולחרדה של ההורה מעצם הפרידה .פעוטות יתקשו להיות
עצמאיים אם הם חשים מסר כפול שמועבר אליהם מהוריהם לגבי היכולות שלהם והאמונה שיש להורים
בהצלחתם.
על מנת שפעוטות יפתחו את עצמאותם עליהם לקבל קרקע יציבה ובטוחה .קרקע זו היא למעשה חוקים,
כללים והגבלות במקביל לעידוד ,חום ורגישות .כמחנכים ,אל לנו לחשוב שבמקרה של סירוב לבקשותיו של
הילד אנו מגבילים את התפתחותו .להיפך ,ילד אשר נמצא בסביבה בה יש בהירות לגבי חוקי ההתנהגות,
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מרגיש בטוח ונכון יותר להתנסות בפעילויות שיקדמו את התפתחותו .לעומת זאת ,כאשר סביבת הילד
אינה מספקת ציפיות וכללי התנהגות ברורים ,הילד לרוב יהיה עסוק בבדיקת הגבולות .בדיקה זו ,גובה
מהילדים משאבים רבים שעלולים לעכב את התפתחות עצמאותם.
המעבר לעצמאות מעורר אצל הפעוט חרדות וקשיים .חפץ מעבר הוא כלי יעיל שתומך בשינוי התפיסתי
של הפעוט מתלות לעצמאות ועל כך נרחיב בתת הפרק הבא.

”חפץ מעבר" ככלי מסייע לפעוט במעבר מתלות לעצמאות
כפי שתואר קודם לכן ,כבר מגיל הלידה תינוקות מתחילים בתהליך של היפרדות וייחודיות .תהליך זה נמשך
עד גיל  3לערך והוא כרוך בתסכולים ובמצבים מעוררי חרדה .חפץ המעבר הוא חפץ העוזר לתינוק לווסת

ולהרגיע את עצמו במצבים בהם הוא חש אי נוחות .לרוב יהיו אלה מצבים הקשורים במעברים או בשינויים
אשר מעוררים תחושות עצבות ,כעס ,הפתעה ,חוסר אונים ,אי שביעות רצון ,פחד ,כישלון וכדומה .חפץ
המעבר יהיה לרוב חפץ רך ונעים למגע אשר התינוק יכול להיעזר בתחושותיו הנעימות ובריחו המוכר לו
לצורך הירגעות .למשל :דובי ,חיתול בד ,בובה רכה ועוד.

ויניקוט )(Donald W. Winnicot
ויניקוט,

,1971-1896

היה

פסיכיאטר

ילדים,

רופא

ילדים

ופסיכואנליטיקן .הוא פיתח את שיטת הטיפול במשחק והיה מזוהה
עם גישת יחסי האובייקט )ראו הרחבה במסגרת של מרגרט מאהלר(.

בהתאם לכך ,ויניקוט עסק בניסיון להבין את עולמו הפנימי של התינוק
וייחס משמעות רבה ליחסי התינוק ואימו.

דונלד ויניקוט היה התיאורטיקן שטבע את המושג ”חפץ מעבר" והוא התייחס למעשה למעבר בין התלות
באם לבין הנפרדות ממנה .חפץ המעבר ,נבחר על ידי הילד והוא מסמל עבור הילד את האם .הסימבוליות של
האם שגלומה בחפץ המעבר ,מקלה על הילד להתרחק מאימו ולהתקדם בתהליך ההיפרדות-ייחודיות .כך,
הפעוט יכול לשאת את האם אתו ,באופן סימבולי ולהפיג במעט את רגשות האשם והחששות שמתעוררים
נוכח הפרידה ממנה.
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חפץ המעבר עוזר לתינוק גם במעבר מתלות בוויסות רגשי ליכולת של ויסות רגשי עצמאי .ככל שהפעוט
גדל הוא זקוק פחות לעזרת המבוגרים סביבו ,לצורך הירגעות )ראו פרק התפתחות רגשית( .חפץ המעבר
מהווה כלי עזר בתהליך בו הפעוט לומד להירגע בכוחות עצמו .כך למשל ,תינוק בן חודש שנבהל מרעש
חזק זקוק שאמו תרים אותו ,תלטף אותו ,תלחש לו וכדומה על מנת שיצליח להירגע .לעומת זאת תינוק בן
שמונה חודשים שנבהל מדבר מה ,יצליח לרוב להירגע בעזרת חפץ המעבר שלו ,אם יימצא בסביבתו.
לפי ויניקוט ,חפץ המעבר מסב לילד תחושת שליטה היות שהוא זה שבחר אותו ולמעשה הכתיר אותו
להיות חפץ בעל משמעות .לפיכך ,מומלץ להשאיר את חפץ המעבר כפי שהוא ,כלומר ,אין לכבס או לתקן
אותו וכמובן שאין להחליפו .כדאי שהחפץ יהיה זמין לפעוט בכל שעות היממה ובפרט במצבים מעוררים
מבחינה רגשית .כך למשל ,כפי שצוין בפרק ההתפתחות הרגשית ,חפץ המעבר יכול להקל על הפעוט בעת
המעבר למסגרת חינוכית חדשה .כמו כן במעבר בין עירות לשינה ,במעבר בין הבית למקום חדש ולא מוכר,
במצבי כאב ועוד.

חפץ מעבר ככלי המסייע להסתגלות במסגרת חינוכית חדשה

חפץ מעבר שילדים יכולים להביא למסגרת חינוכית חדשה יכול להיות פשוט חפץ מהבית שהם
אוהבים .אין הכרח שזה יהיה חפץ שמשרת אותם לצורכי הרגעה כבר מינקותם .זה אינו חייב להיות
חפץ רך או בעל ריח מסוים ,כפי שהציע ויניקוט .זו יכולה להיות מכונית צעצוע או ספר שהם אוהבים
וכמו כן החפץ יכול להשתנות מידי יום .החפץ שיביאו מהבית ,יקנה להם תחושת ביטחון וחוויה
של היכרות במקום שעדיין זר להם .גם פעוטות שלא אימצו לעצמם חפץ מעבר בינקותם יכולים
להביא עמם דבר מה מהבית על מנת להקל את המעבר למסגרת חינוכית חדשה .מומלץ לכבד את
רצונם לשהות עם החפץ בימים הראשונים של ההסתגלות ולהבין את משמעות החפץ עבורם .פרידה
מהחפץ מעבירה את המסר שהפעוט סומך על סביבתו ועל עצמו במרחב החדש לו.

בהקשר זה חשוב לציין את קיומן של ”תופעות מעבר" .תופעות מעבר הן התנהגויות של פעוטות וילדים
המסייעות להם בהירגעות כאשר אין או גם כאשר יש חפץ מעבר .לרוב ,תופעות מעבר תהיינה התנהגויות

חוזרות על עצמן ומונוטוניות שיש בהן משום הרגעה .למשל ,נענוע הגוף קדימה ואחורה במיטה ,מציצת
מוצץ בקצב קבוע ,משחק בקצוות השיער ,מישוש השמיכה ועוד.
פרידה מחפץ המעבר נעשית במקצבים ובזמנים שונים .אין זה מומלץ לדחוק בילדים להיפרד מחפץ המעבר

79

2/23/14 3:00 PM

����� ������� ����.indd 79

פרק  .4התפתחות חברתית

אלא להמתין לנטישתם העצמאית את החפץ .פרידה מחפץ המעבר תתאפשר כאשר הילד הפנים בצורה
מבוססת את הדמויות המשמעותיות בחייו .כך הוא לא יהיה זקוק לייצוג חיצוני ממשי שלהן אלא יסתפק
בהיותם טבועים בעולמו הפנימי .יש לציין שגם בני נוער ואף מבוגרים חוזרים לעתים רחוקות אל חפץ
המעבר שלהם או לתופעות המעבר שלהם במצבים של צורך בעזרה להירגעות.

למידה חברתית
למידה של תינוקות וילדים בגיל הרך הוא מושג שעסקו בו רבות חוקרים מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית
וגם חוקרים מתחום הפסיכולוגיה החברתית .למידה היא מיומנות שכלית וכן תפיסה ,זיכרון או קשב וקשורה
להתפתחות השכלית של האדם .הסיבה לכך שאנו מתייחסים לנושא הלמידה בפרק הנוכחי ,קשורה לעובדה
כי הוכח בעבר ,שאחת הדרכים היעילות ביותר ללמידה היא הלמידה החברתית — למידה דרך חיקוי וצפייה.

למעשה זוהי דרך ללמידה של התנהגויות חדשות שמתבססת על העתקת התנהגויות הזולת .ילדים צעירים
לומדים כך לטייל עם הבובה בעגלה ,לבנות מגדל קוביות ,לעשות את צרכיהם בשירותים ולאכול בכוחות
עצמם .הם אינם צריכים להתנסות בעצמם בפעילות שהם מחקים ,אלא להפנות אל מודל החיקוי את הקשב
ולהפנים את ההנהגות הנלמדת .בשלב מאוחר יותר הם יתרגלו את ההתנהגות החדשה שאותה הם מחקים.
ניתן לצפות מתינוקות בני מספר חודשים שיחקו את סביבתם .כך ,בין גיל שלושה לארבעה חודשים נוטה
התינוק לחקות פעולות שהוא כבר מכיר ואחרים בסביבתו עושים .כך למשל יחקה חיוך הנפת ידיים או
קול המיית יונים .בשלב מאוחר יותר ,סביב גיל שמונה חודשים ,התינוק ילמד לחקות פעולות שהוא טרם
התנסה בהן .משלב זה ואילך ,הוא מעוניין בהעתקת התנהגויות חדשות יותר מאשר ישנות ומתרכז בפעולות
המתייחסות למצב שבו הוא נמצא .מגיל חצי שנה החיקוי הופך להיות מורכב ומדויק יותר והתינוק מסוגל
לשחזר התנהגות כמעט כפי שהוא רואה אותה.
גישת הלמידה דרך חיקוי טוענת שדי בצפייה בזולת על מנת ליישם בבוא העת את ההתנהגות החדשה
שנצפתה ,אין צורך לבצע את ההתנהגות בעת הצפייה .התהליך שמציעה גישת הלמידה החברתית כולל
ארבעה שלבים מרכזיים:
 .1קשב — הפניית הקשב למאפייני ההתנהגות האדם שאותו רוצים לחקות.

 .2זכירה — קידוד בזיכרון של ההתנהגות הנלמדת והתגובה לה זכתה ההתנהגות.
 .3הניעה — רצון לביצוע הפעולה.

 .4תרגום ההתנהגות — חיקוי ההתנהגות החדשה.
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למידה דרך ניסוי וטעייה
למידת ניסוי וטעייה היא דרך למידה יעילה כי יש בה התנסות פעילה של הלומד .בדרך למידה זו הפעוט,

התינוק או הילד לומדים במהלך חוויות שהם חווים במציאות חייהם .כך למשל ,פעוט אשר התכופף אל מתחת
לשולחן ,התרומם וקיבל מכה בראשו — סביר שיצליח להפנים את ההבנה כי עליו לצאת מתחת לשולחן בטרם
יזדקף על מנת שלא יקבל שוב מכה .סוג זה של למידה מתרחש בעיקר כאשר אין לתינוק או לפעוט ידע מוקדם
על ההתנסות .בלמידה מסוג זה יש מעין ”הימור" שהפעוט לוקח היות שהוא אינו יודע מה תהיה התוצאה של
התנהגותו .הוא לומד בעת ההתנסות ומבין את ההשלכות של התנהגותו לחיוב או לשלילה.

סיכום
התפתחות האישיות של התינוק מתרחשת בתוך אינטראקציה עם המבוגרים המשמעותיים שמטפלים בו.
ליחסים שמפתח התינוק עם מטפליו ולאמון הבסיסי שהוא רוכש להם ,יש השלכות על דפוסי היחסים
שיפתח בהמשך חייו עם סביבתו .היות שכך ,על מטפליו של התינוק ,להיות ערים לתפקידם המשמעותי
בהתפתחות התינוק ולהגיב אליו ברגישות ובהתאמה .זאת ,בתוך הבנת צרכיו הרגשיים המשתנים ,במהלך
שלוש השנים הראשונות של חייו .כמו כן יש לתת את הדעת להבדלים בין אישיים הקיימים בין תינוקות-
פעוטות שונים.
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מילון מושגים
התפתחות חברתית

ההתפתחות החברתית של התינוק היא למעשה ההתפתחות של אישיותו בזיקה ליחסים החברתיים שהוא
מקיים עם סביבתו.
התיאוריה הפסיכו-חברתית

תיאוריה שהגה אריק אריקסון ,המתארת את התפתחות האישיות של האדם בזיקה לאינטראקציות
החברתיות שלו מינקות ועד הזקנה .התיאוריה היא שלבית ומושתת על התיאוריה הפסיכו-סקסואלית
של פרויד .לפי התיאוריה ,בכל שלב מתמודד האדם עם קונפליקט כאשר פתרון חיובי שלו מזכה את האדם
בכישור שמסייע לו בהמשך תהליך התפתחותו.
השלב האורלי סנסורי

השלב הראשון בתיאוריה הפסיכו-חברתית של אריקסון .שלב זה מתחיל בלידה ונמשך עד גיל שנה .בשלב
זה מתמודד התינוק עם קונפליקט בין אמון לחשדנות כלפי סביבתו ובעיקר כלפי האם .פתרון חיובי של
הקונפליקט יזכה את התינוק ב"תקווה" ויאפשר לו לשאת מצבי תסכול בהם הסביבה אינה מספקת לו
מידית את צרכיו.
אמון בסיסי

מושג יסוד בתיאוריה הפסיכו-חברתית של אריקסון המתאר את איכות הקשר בין התינוק לבין מטפליו,

בעיקר האם .תינוק יפתח אמון בסיסי כלפי אימו אם היא תהיה זמינה לו ותיענה לצרכיו בהתאמה ,ברגישות
ובחום.
השלב השרירי אנאלי

השלב השני בתיאוריה הפסיכו-חברתית של אריקסון .שלב זה מתחיל בגיל שנה ונמשך עד גיל שלוש.
בשלב זה מתמודד הפעוט עם קונפליקט בין אוטונומיה לבושה .הוא לומד להסתדר בכוחות עצמו ומתנסה
בחוויות של שחרור ושליטה ברמה הרגשית והפיסיולוגית .פתרון חיובי של הקונפליקט יזכה את הפעוט
בכוח רצון להתמודד במצבים שמחייבים אותו לעצמאות.
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השלב הלוקומוטורי גניטלי

השלב השלישי בתיאוריה הפסיכו-חברתית של אריקסון .שלב זה מתחיל בגיל שלוש ונמשך עד גיל שש.
בשלב זה מתמודד הילד עם קונפליקט בין יוזמה לאשמה .הילד חוקר את סביבתו לעומק ,אינו מקבל דברים
כמובנים מאליהם ועל כן הוא יוזם התנהגויות בתוך סביבתו .פתרון חיובי של הקונפליקט יזכה את הילד
ביכולת לחתור להשגת מטרותיו ללא חשש מענישה או מרגשות אשמה.
תהליך ההיפרדות-ייחודיות

תהליך שהגתה התיאורטיקנית מרגרט מאהלר שהייתה מזוהה עם גישת יחסי האובייקט .לפי מאהלר,
תהליך ההיפרדות-ייחודיות מתקיים כחלק מתהליך ההתפתחות הנורמלית .הוא מתאר את הפיכתו של
התינוק מיצור חסר ישע ותלותי לפעוט בעל תושייה ,זהות עצמית וידע על העולם .תהליך זה כולל שני
חלקים משמעותיים — היפרדות )ספרציה( וייחודיות )אינדיבידואציה(.
שלב האוטיזם הנורמלי

תת השלב הראשון של השלב הראשון בתהליך ההיפרדות-ייחודיות שהציעה מרגרט מאהלר .שלב זה

מתרחש בחודש הראשון לחיי התינוק .בחודש זה התינוק תלוי באימו באופן מוחלט וכאשר כל צרכיו
מתמלאים באופן הולם ,הוא כלל אינו מודע לקיומה של האם או להיותו תלוי בה.
הבחנה

תת השלב הראשון של השלב השני בתהליך ההיפרדות-ייחודיות שהציעה מרגרט מאהלר .תת שלב זה
נמשך בין גיל  6ל 10-חודשים ובו מתחיל התינוק לפתח את המודעות לסביבה .תת שלב זה נקרא תת שלב
ה"הבחנה" כי בו באים לידי ביטוי ניצני ההבחנה של התינוק בינו לבין אימו.
אמון

תת השלב השני של השלב השני בתהליך ההיפרדות-ייחודיות שהציעה מרגרט מאהלר .תת שלב זה נמשך

בין גיל  10ל 15-חודשים ובו מתנסה התינוק בהיפרדות אמיתית מאימו .הדבר מתאפשר לו בזכות מיומנויות
מוטוריות שמשתכללות וכן בזכות תמיכתה של האם.
תלות מול עצמאות

לפי מרגרט מאהלר ,זהו הקונפליקט המרכזי עמו מתמודדים פעוטות צעירים .הם זקוקים לאימם לצורך
הגנה וסיפוק צורכיהם אך עם זאת הם שואפים לעצמאות ונפרדות ממנה .תפקידה של האם הוא כפול —
עליה להוות ”בסיס בטוח" עבור הפעוט ,להיות זמינה לו ולספק את צרכיו ועם זאת עליה להעניק לו ”דלק
רגשי" ותמיכה על מנת שיוכל לקדם את הנפרדות שלו ללא חשש או רגשות אשם.
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התקרבות מחדש

תת השלב השלישי של השלב השני בתהליך ההיפרדות-ייחודיות שהציעה מרגרט מאהלר .תת שלב זה
נמשך בין גיל  15ל 24-חודשים ובו הפעוט מבין מהתנסויותיו בתת השלב הקודם ,שהוא אינו יכול להתמודד

לבדו עם כלל המצבים שהעולם מזמן לו .בתת שלב זה ,יש ניסיון של הפעוט לחזור בו מניסיונות ההיפרדות
שלו ולהפוך להיות תלוי שוב במטרה להיות מוגן על ידי אימו.
אינדיבידואציה ותחילת קביעות אובייקט רגשית

תת השלב הרביעי של השלב השני בתהליך ההיפרדות-ייחודיות אותו הציעה מרגרט מאהלר .תת שלב זה

נמשך בין גיל  24ל 36-חודשים ובו הפעוט רוכש את עצמאותו והופך לאדם בעל זהות נפרדת וייחודית.
סיומו של התהליך מתאפשר בזכות יצירה של ייצוג סמלי וקבוע של דמות האם ,שנמצא אצל הפעוט.
אם טובה דיה

מושג שטבע התיאורטיקן דונלד ויניקוט .משמעות המושג היא שאימהות אינה צריכה להיות מושלמת.
עליה להיות טובה מספיק עבור התינוק שלה על ידי כך שהיא מכווננת לסיפוק צרכיו המשתנים.
גיל המרי

תקופת החיים שסביב גיל שנתיים מכונה גיל המרי או גיל ההתבגרות הראשון .בתקופה זו פעוטות מגבשים

לעצמם את הייחודיות שלהם — ההעדפות ,הדעות והרצונות .תקופה זו רוויה בהתנגדויות של הפעוטות
למטפליהם ,רצון עז להתמודד עם מצבים שונים בכוחות עצמם והתפרצויות זעם.
התפרצות זעם

התנהגות חסרת שליטה שהיא לרוב תוצר של חוויית כישלון ותחושת תסכול עמוקה .בגיל שנתיים בקירוב
פעוטות חווים תסכולים רבים כיוון שהם מנסים להתמודד כל העת בכוחות עצמם עם מצבי חיים חדשים.
חפץ מעבר

מושג שטבע התיאורטיקן דונלד ויניקוט .חפץ המעבר הוא חפץ שעוזר לתינוק לווסת ולהרגיע את עצמו
במצבים שהוא חש בהם אי נוחות .לרוב זה יהיה חפץ רך ונעים למגע אשר התינוק יכול להיעזר בתחושותיו
הנעימות ובריחו המוכר לצורך הירגעות.
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תופעות מעבר

התנהגויות של פעוטות וילדים שמסייעות להם בהירגעות כאשר אין חפץ מעבר וגם כאשר יש .לרוב תופעות
מעבר תהיינה התנהגויות חוזרות על עצמן ומונוטוניות שיש בהן משום הרגעה .לדוגמה ,נענוע של הגוף
קדימה ואחורה במיטה.
למידה חברתית

למידה דרך התבוננות במודל שמהווה דמות לחיקוי .על ידי כך לומד התינוק-פעוט התנהגויות חדשות
המקובלות בסביבה בה הוא גדל ולומד על התוצאות של התנהגויות אלו.
למידה דרך ניסוי וטעייה

אופן למידה במצבים שבהם אין ללומד ידע מוקדם אודות תוצאות הפעולה שהוא מבצע .הוא לומד על
השלכות הפעולה ,לחיוב או לשלילה ,דרך התנסות פעילה שלו עצמו.
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שאלות לתרגול
שאלה 1

הסבירי את המושג ”אמון בסיסי" וכתבי איך את כמחנכת-מטפלת יכולה לתרום להתפתחות אמון בסיסי
בינך לבין פעוט במעון.

שאלה 2

ירון בן השנתיים וחצי רוצה לנעול את נעליו בעצמו .ברכה המטפלת נאלצת להתעכב בכניסה מהחצר
אל המעון כי ירון אינו מסכים שהיא תנעיל לו את הנעליים .כשהיא מנסה לעשות זאת הוא בוכה ,צורח
ומשתטח על הרצפה .ברכה חושבת לעצמה שירון הוא ילד עקשן ויהיה לו מאוד קשה בחיים אם ימשיך
להתנהג ככה.
א .באיזה שלב התפתחותי נמצא ירון לפי התיאוריה הפסיכו-חברתית של אריקסון?
ב .מה היית אומרת לברכה?
ג .כיצד היית מציעה לברכה להתנהג עם ירון?
שאלה 3

גלית בת שנה ועשרה חודשים .בשעת האוכל היא אינה מסכימה שדינה המטפלת תאכיל אותה .היא רוצה
להחזיק בעצמה את הכף ולאכול לבדה .לדינה אין פנאי .היא צריכה לדאוג שעוד ילדים יסיימו את ארוחת
הצהרים שלהם ואינה יכולה לחכות עד שחגית תאכל לבדה את המנה .היא כועסת על גלית וגלית בוכה
ואינה רוצה לאכול .לבסוף היא מקבלת מנה של מטרנה והולכת לישון .כתבי בהרחבה מה דעתך על המצב
המתואר.
שאלה 4

זהבית בת שנתיים וחצי הייתה גמולה מגיל שנתיים ושלושה חודשים .לאחרונה חלה רגרסיה והיא ”מפספסת"
פעמים רבות .שמרית הסייעת אמרה לאימא שלה” :את צריכה להסביר לה שאסור לה לפספס ,רק ככה היא
תבין שעליה לרוץ לשירותים בזמן".
א .באיזה שלב התפתחותי נמצאת זהבית לפי התיאוריה הפסיכו-חברתית של אריקסון?
ב .מה את חושבת על דבריה של שמרית?
ג .מה היית אומרת לאימא של זהבית במקומה של שמרית?
ד .מה יכולות להיות הסיבות לנסיגה בגמילה של זהבית?
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שאלות לתרגול

שאלה 5

הסבירי את הקשר בין המושג אמון בסיסי לבין תחושת ערך עצמי של התינוק.
שאלה 6

יעל בת שנתיים וחמישה חודשים החלה תהליך גמילה .היא כמעט ואינה ”מפספסת" בביתה ואימא שלה
ביקשה את עזרת צוות המטפלות במעון כדי לקדם את התהליך .הציעי שלוש דרכים בהן את כמטפלת
יכולה לתמוך בתהליך הגמילה של יעל.
שאלה 7

נועה בת שנה וחמישה חודשים ,עומדת בפני כניסה למעון לראשונה בחייה .עד עכשיו הייתה נועה עם אימה
בבית .כאשר היא הגיעה בימים הראשונים למעון ,היא הביאה אתה בובת פרווה ורצתה להחזיק אותה בידיה
כל העת .שרית הסייעת אפשרה לה לעשות זאת בשלושת הימים הראשונים .ביום הרביעי אמרה שרית
לנועה” :אנחנו לא מרשים להכניס בובות מהבית למעון .תשאירי את הבובה בתיק ותיקחי אותה בסוף
היום" .נועה הגיבה בבכי.
א .מה מהווה בובת הפרווה עבור נועה?
ב .מדוע מסייע חפץ מעבר בהסתגלות למסגרת חינוכית חדשה?
ג .מה את חושבת על בקשתה של שרית הסייעת להשאיר את הבובה של נועה בתיק? הסבירי את תשובתך.
ד .כיצד את היית נוהגת?
שאלה 8

הקונפליקט של ”תלות מול עצמאות" עומד בבסיס ההתפתחות הרגשית-חברתית של פעוטות בעיקר סביב

גיל שנתיים.
א .מהי המשמעות של קונפליקט זה?
ב .מהו תפקיד המטפלת בניסיון לסייע לפעוט בהתמודדות עם הקונפליקט?
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פרק  .5התפתחות שכלית )קוגניטיבית(
בשנתיים הראשונות לחייו של התינוק הוא מתפתח משמעותית בכל התחומים .הוא צובר מידע חדש,
לומד לבצע פעולות ,להביע את עצמו ,לתכנן תוכניות ולממשן .כאשר התינוק חש בטוח בעולם הוא מנסה
ומתנסה ,בודק ובוחן את סביבתו כל העת .העולם עבורו הוא מקום חדש ,מעניין ומסקרן .חשיפת התינוק
ובהמשך הפעוט ,למצבים וגירויים חדשים ,מעמידה אותו בפני התנסויות שמקדמות את ההתפתחות של
קשרים מוחיים ,המפתחים את המערכת המוחית שלו .בהתאם לכך ,ריבוי התנסויות וחשיפה מגוונת לגירויים
מעודדת התפתחות של מיומנויות שכליות הכוללות :למידה ,זיכרון ,חשיבה ,תפיסה ,קשב והבנה .התינוק
נולד עם הפוטנציאל לרכוש מיומנויות אלה ,אך מימוש הפוטנציאל תלוי באופן ישיר באיכות הסביבה בה
הוא נמצא .בהקשר זה יש לציין את החשיבות שיש לעולמו הרגשי של התינוק .תינוק אשר יוצר מערכת
התקשרות בטוחה עם מטפליו ,חווה את העולם כמקום בטוח וחוקר אותו בתשוקה .חקירה זו ,היא אשר
מזמנת את ההתנסויות שיהוו פלטפורמה להתפתחות של מיומנויות קוגניטיביות .יש לזכור כל העת כי
קיים קשר הדוק בין תחומי ההתפתחות השונים ,הם משפיעים זה על זה .ההפרדה ביניהם נעשית לצורכי
הלמידה בלבד.
בפרק זה נדון בתיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית של הפסיכולוג ז'אן פיאז'ה ונתייחס למאפייני החשיבה
בשלבי ההתפתחות השונים שאותם הגדיר .כמו כן נעסוק ביכולות שונות של האדם המשפיעות על
ההתפתחות הקוגניטיבית .בהמשך הפרק נרחיב בנושא הלמידה ונדגיש את תפקידו של המבוגר בקידום
הלמידה של תינוקות ,פעוטות וילדים צעירים.

ז'אן פיאז'ה )(Jean Piaget

ז'אן פיאז'ה ,1980-1896 ,היה פסיכולוג שוויצרי-צרפתי אשר עסק

במחקר של נושא החשיבה והתפתחות הידע האנושי .התיאוריה שפיתח
בתחום ההתפתחות הקוגניטיבית של הילד ,היא בעלת ההשפעה הרבה
ביותר בתחום .תרומתו העיקרית של פיאז'ה היא ההבנה שההתפתחות
הקוגניטיבית אינה רק רכישה פסיבית של עובדות חדשות ,אלא
מתקיימת כאשר הילד בונה לעצמו באופן אקטיבי מערכת להבנת
העולם.
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תיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה
תיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה הנה תיאוריה שלבית ,המתארת את ההתפתחות השכלית
של האדם מהלידה ועד גיל  .15פיאז'ה טען שכל אדם עובר את שלבי ההתפתחות בסדר זהה אך לא כל
האנשים מגיעים לשלב העליון .הוא האמין שהבנת העולם של ילדים בכל שלב ,מוגבלת על ידי המבנים
הקוגניטיביים הקיימים באותו שלב .במעבר בין השלבים ,המבנים הקוגניטיביים של הילד נעשים יותר ויותר
מופשטים ומתוחכמים .גישתו של פיאז'ה הביאה לרעיון החינוכי שמקובל לכנותו ”הילד במרכז" .לפי רעיון
זה המבוגר מכוון את הדיאלוג הלימודי עם הילד על פי רמת ההבנה של הילד )רמת התפתחותו( .החומר
שיוגש לילד אמור להיות ב"פער אופטימלי" בין הדברים שחדשים לו לבין הדברים המוכרים וידועים לו.
להלן מושגי היסוד והעקרונות עליהם מושתת התיאוריה:
איזון — לפי התיאוריה של פיאז'ה האדם שואף לייצר איזון בין הידע שיש לו על העולם לבין המציאות.
כאשר האיזון מופר ,האדם מפתח את החשיבה שלו על מנת לייצר איזון מחדש .למעשה ,האיזון אינו מושג
לעולם היות שתמיד יש ידע חדש שהאדם נחשף אליו ,המפר את האיזון.
סכימה — יחידה בסיסית )חזותית ,התנהגותית ,אקוסטית או סמנטית( של ידע על העולם .הידע הזה מכתיב

לאדם את דרך ההסתכלות על המציאות .באמצעות הסכימה האדם מעבד את הידע בתהליכים של תפיסה,
זכירה ,למידה ופירוש.
אופרציה — סכימה שהשתכללה והפכה מורכבת ,אין מדובר ברפלקס מולד שהאדם מבצע באופן לא רצוני,
אלא בהבנות לוגיות של האדם שמאפשרות לו לפעול בעולם באופן מושכל.
שני התהליכים שבעזרתם מושג האיזון הם התאמה והטמעה:

 הטמעה — גירויים חדשים )ידע חדש על העולם( נטמעים בתוך הגירויים הישנים )ידע קיים( .דוגמה:
לתינוק יש ידע על כלב מסוג פינצ'ר )שעיר ,הולך על ארבע ,בעל זנב( ,כאשר הוא פוגש כלב מזן חדש

)גולדן רטריוור ,זאב ,פודל( הוא מטמיע אותו לתוך הסכימה שכבר קיימת על כלבים ומתייחס אליו
באמצעות אותם מבני חשיבה קיימים.
 התאמה — כאשר יש להגיע לאיזון ,על האדם להשתמש בתהליך ההתאמה כדי לשנות סכימות קיימות
ולהתאים אותן לידע שכבר רכש ולניסיון שצבר .דוגמה :כאשר תינוק יתקל בחמור הוא יגלה שחלק

מהמאפיינים שלו מתאימים לכלב )הולך על ארבע ,שעיר ,בעל זנב( אבל חלק אינם מתאימים )אינו
נובח ,גדול יותר( ולכן מבין שעליו ליצור סכימה חדשה שונה מ"סכימת הכלב" והיא ”סכימת חמור".
ניתן לזהות את החמור לפי אוזניו הארוכות שמזדקרות מעלה וגודלו השונה מגודל של כלב.
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פרק  .5התפתחות שכלית )קוגניטיבית(

שלבי תאוריית ההתפתחות הקוגנטיבית
שלב ראשון — השלב הסנסו-מוטורי )מלידה עד גיל שנתיים(

ההתפתחות השכלית של תינוקות עד תחילת הדיבור מבוססת על כישורים תחושתיים ותנועתיים .בתקופה
החושית-תנועתית ,החשיבה של התינוק או הפעוט מוגבלת לדברים שהוא קולט באמצעות חושיו .החשיבה
אינה כוללת שפה ומושגים מופשטים והדברים שהוא יודע וזוכר מוגבלים לדברים שהוא יכול לראות ,לשמוע,
להרגיש ,לטעום ולעשות .למעשה ,לפי פיאז'ה המערכות שמקדמות את ההתפתחות השכלית הן המערכת
החושית והמערכת המוטורית.

6

הקשר בין ההתפתחות המוטורית להתפתחות השכלית

קיים קשר הדוק בין ההתפתחות המוטורית להתפתחות השכלית של תינוקות ופעוטות .ככל שהפעוט
גדל והמיומנויות המוטוריות שלו מאפשרות לו יותר עצמאות במרחב ,כך היכולות השכליות שלו
מתפתחות בהתאמה .הפעוט הופך לילד ומתנסה בעצמו באירועים של סיבה ותוצאה ,במצבים של
שימור החומר ובאינטראקציות חברתיות המקדמות את השינוי בהתפתחות דפוס החשיבה .לדוגמה,
תינוק שהחל לזחול יכול לחפש באופן אקטיבי את אימו ברחבי ביתם .כאשר הוא זוחל מחדר לחדר
ומוצא אותה ,מתבסס אצלו מושג קביעות האובייקט )עליו נרחיב בהמשך( .מובן שלילד אשר
מיומנויות המוטוריקה הגסה והעדינה מוגבלות אצלו ,יהיו פחות התנסויות.

בתחילת חייו מונע התינוק על ידי רפלקסים מולדים )יניקה ,אחיזה ,בליעה(; עם התפתחותו הוא מתחיל
להפעיל ביוזמתו את ידיו על מנת להגיע אל חפצים ולפעול .הוא מנסה פעולות מוטוריות שונות ושם לב
לתוצאות .בתחילה תגליותיו קורות במקרה ,בעודו מניע את חלקי גופו ומוצץ את כל מה שמתקרב לפיו.
ככל שהוא גדל הוא מבצע פעולות רבות יותר מתוך כוונה תחילה וחוקר את תוצאותיהן .כך למשל ,פעוט
כבן שנה יושב בכיסא האוכל שלו ובמקרה שומט את הכפית .הכפית נופלת למטה ,פוגעת ברצפה ומשמיעה
קול .גם אימו של התינוק מגיבה להתנהגות זו ,היא ניגשת אל הפעוט ,מרימה עבורו את הכפית ונותנת לו
אותה ביד .בהמשך ילמד הפעוט כי כל דבר ששומטים מגובה ,נופל מטה .הוא ילמד לזרוק לא רק את הכפית
אלא חפצים נוספים מכיסא האוכל שלו .הוא אף יהפוך את זה למשחק ויהנה מתגובותיה השונות של אמו
)לעתים כועסת על אי הסדר והלכלוך ,לעתים צוחקת ונהנית מהגילוי יחד אתו(.
6

בפרק "התפתחות חושית-תנועתית" מוצגת טבלה המדגימה באילו דרכים חושיות ניתן לקדם את ההתפתחות
המוטורית.
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לפי פיאז'ה ,התינוק הוא שותף פעיל בכל התהליכים המובילים למיומנויות קוגניטיביות בשלות יותר.
התינוק אינו מחכה לדברים שיקרו לו ,הוא פועל באמצעות האובייקטים הנמצאים סביבו .שלב זה מחולק
לשישה תת שלבים שאת פירוטם ניתן למצוא בפרק ”התפתחות חושית-תנועתית".
לקראת סוף השלב הסנסורי-מוטורי מתפתח התפקוד הסמלי המתבטא בשתי תופעות — התפתחות מושג
”קביעות האובייקט" והתפתחות יכולת החיקוי.
 קביעות האובייקט )קביעות העצם( — קביעות האובייקט היא ההבנה של התינוק שכאשר הוא אינו

רואה חפץ מסוים ,החפץ עדיין קיים במציאות .תינוקות מתקשים לדמיין את הימצאותו של האובייקט

כאשר אין הוא נראה לעיניהם .תינוק בן שלושה שבועות מתבונן בחפץ מול עיניו .כאשר מזיזים את
החפץ הוא לא יפנה את ראשו אחר החפץ .בגיל חודשיים-שלושה ,אם נשים חפץ מולו הוא ינסה
לתפוס אותו .אם נסתיר את החפץ מתחת לסדין ,גם כשהוא רואה את פעולת ההסתרה – הוא לא
יחפשו מכיוון שבשלב זה מהרגע שהחפץ לא נתפס על ידי החושים ,הוא אינו קיים עבור התינוק.
בהמשך ההתפתחות ,כאשר חלק מהחפץ מוחבא וחלק גלוי ,התינוק יחפש אחר החפץ .אם נעביר את
החפץ למקום אחר ,בנוכחות התינוק ,הוא לא יחפש אחריו .תינוק שרכש את קביעות העצם יחפש את
העצם במקום שאליו הועבר .כלומר ,הוא מסוגל לתפוס שעצם מוסיף להתקיים גם כשלא חשים בו
באחד החושים .העצם נשאר קבוע בזיכרון התינוק ,גם לאחר שהוא נעלם מהשדה התפיסתי ,כי לחפץ
יש ייצוג פנימי בזיכרון.
 חיקוי — יכולת החיקוי מולדת ובאמצעותה נרכשות התנהגויות הדרושות להישרדות .תינוקות מחקים
התנהגויות ,כגון :נפנוף יד לשלום ,מחיאת כפיים ,חיוך וכדומה .כדי שתינוק יוכל לחקות ,עליו לייצג
בזיכרונו את כל חלקיקי ההתנהגות על פי סדר ההתרחשות ,לשלוף את הייצוגים ולתרגמם לפעולה.
פעולת החיקוי נעשית בשלבים:
א .חיקוי כשהדגם לנגד עיניו — מבוגר המנפנף לשלום והתינוק מנפנף בעקבותיו.
ב .חיקוי התנהגות בלי שיראה את ההתנהגות — המבוגר אומר לתינוק” :תעשה שלום" )בלי להדגים
את הפעולה בעצמו( והתינוק מנופף לשלום.
ג.

ביצוע הפעולה גם כשהדגם )המבוגר( אינו נוכח.

שלב שני — השלב הקדם אופרציונלי )גילאי שנתיים עד שבע(

שלב זה מתאר טווח גדול של גילאים ועל כן המיומנויות הקוגניטיביות שהילד מסוגל להן בתחילתו של
השלב ,שונות מאוד מאלה שהוא מסוגל להן בסופו .לפיכך ,שלב זה נחלק לשני תת-שלבים :תת השלב
הקדם מושגי ותת שלב החשיבה האינטואיטיבית.
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בחוברת זו אנו מתמקדים בטווח הגילאים שבין הלידה ועד לגיל שלוש .עם זאת בחרנו להרחיב ולתאר את
כל השלב השני אותו מציע פיאז'ה ,במטרה להציג תמונה מלאה ומורכבת של ההתפתחות הקוגניטיבית.
תת השלב הקדם-מושגי )גיל שנתיים – ארבע( :בגיל שנתיים בקירוב גדל אוצר המילים של הפעוטות

ובהתאמה מתחילה תקופת משחקי הדמיון .הילד מסוגל לשחק במשחקים סמליים .בתחילת שלב זה יכולת
המיון מתבססת על חוויות אישיות ולא על המאפיינים המשותפים לכלל העצמים הכלולים במושג.
קיימים מספר מאפייני חשיבה של תת השלב הקדם-מושגי:
 .1חשיבה אגוצנטרית — ילדים בטווח גילאים זה ,רואים את המציאות מתוך נקודת מבטם ומתקשים להבין
שלאחרים בסביבתם יש ידע אחר משלהם על המציאות .כך למשל ,כאשר הם עוצמים את העיניים הם

חושבים שאין רואים אותם וכאשר הם אוטמים את אוזניהם ,הם חושבים שאין שומעים אותם .בנוסף,
מתוך החשיבה האגוצנטרית ,ילדים צעירים יחשבו שאחרים חושבים את אותן המחשבות כמוהם,
מאמינים באותן אמונות ומקווים אותן תקוות ומשאלות .סגנון החשיבה האגוצנטרית מאפיין בעיקר
ילדים בגילאי שלוש .ממחקרים נמצא שילדים בגיל ארבע כבר מתחילים להבין שלא כל הסביבה שלהם
תופסת את המציאות כפי שהם תופסים אותה .נראה שסביב גיל שש ילדים כבר מפתחים רגישות
מלאה לזולת ומכאן שדפוס החשיבה הופך להיות פחות אגוצנטרי באופן משמעותי.

מעבר מדפוס חשיבה אגוצנטרית לדפוס חשיבה אמפתית

ככל שהילדים מתפתחים מבחינה שכלית הם מסוגלים לקלוט יותר רמזים חברתיים .למשל ,ילדים
בגילאי ארבע כבר יכולים לזהות הבעות פנים שמעידות על ”הרגשה טובה" ו"הרגשה רעה" )אבל הם
אינם מבינים בדיוק על אילו רגשות מדובר( .הרמזים החברתיים שהילדים מזהים מאפשרים להם להבין
שברגע נתון קיימים מצבים רגשיים ותחושתיים שונים משלהם .היציאה מדפוס החשיבה האגוצנטרי
קשורה במידה רבה גם להתפתחות האמפתיה .האמפתיה היא היכולת של הילדים לחוש ברגשות של
אדם אחר .ילדים בגילאים צעירים יבטאו נכונות לסייע לילד שיזהו כי הוא נמצא במצוקה )ילד בוכה(.
עזרתם תתבטא בניסיון להרגיע אותו כפי שהם היו רוצים שירגיעו אותם )לדוגמה ,יתנו לילד הבוכה
את המוצץ שלהם( .לקראת גיל שש היכולת האמפתית מתרחבת באופן משמעותי.
 .2חשיבה מגית — דפוס נוסף שמאפיין את חשיבתם של ילדים צעירים הוא חשיבה מגית .ילדים צעירים

מאמינים שיש להם את הכוח לשנות את המציאות באמצעות המחשבה .החשיבה המגית נובעת
בעקבות הקושי שקיים להבדיל בין עולמו הפנימי של הילד לבין המציאות .כך למשל הם נוטים להאמין
שאם יכחישו את המציאות שאינה רצויה מבחינתם ,הם יביאו לשינוי ממשי.
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נקודה למחשבה

מהו הקשר בין החשיבה האגוצנטרית לחשיבה המגית?

שקרים של ילדים צעירים

דפוס החשיבה המגית הוא זה שמוביל ילדים צעירים רבים )סביב גיל שלוש( לשקר .למעשה הם אינם
רואים את דבריהם כשקר אלא כיצירת מציאות .מצב זה הוא טבעי ונורמלי והוא מסב לילדים תחושה
של שליטה וביטחון בעולם .עד לגיל חמש בקירוב ,השקרים הם נאיביים והם מושפעים מדפוס החשיבה
של הילד ,מהאופן שבו הוא תופס את העולם ומהנורמות בבית .כך למשל ,לעתים אנו מעודדים את
הילד לשקר” :תגיד בקופה שאתה רק בן שלוש ” ,"...אל תספרי לאימא שקניתי לך קולה ."...
בנוסף ,חשוב לציין שילדים צעירים נוטים לחשיבה אגוצנטרית )ממוקדת בעצמם( וסובייקטיבית
)רואים את העולם דרך עיניהם( ולכן הם לרוב זוכרים את המציאות כפי שהם חווים אותה .למשל,
במקרה שהגננת נזפה בילד אפשר שהוא יספר לאימו שהיא הייתה נוראית וצעקה עליו כל היום.
כאשר ילד מספר על מצבים שברור שהם פרי דמיונו )”היום ניצחתי את האריה הגדול"( אפשר לומר לו
”איזה כיף לדמיין שעשית כך וכך ."...כאשר אין מדובר בשקרים נאיביים אלא בשקרים מניפולטיביים
נראה שלילד יש מטרה בשקר שלו — הוא רוצה להשיג משהו .כאשר דפוס השקרים חוזר על עצמו
באופן קבוע אחרי גיל חמש ,יש מקום לברר מהו הקושי של הילד שמניע אותו לייצר לעצמו מציאות
חלופית )היות שמבחינה שכלית הוא אינו נמצא כבר בשלב זה(.

 .3הנפשה )אנימיזם( — הענקת רוח חיים ,תודעה ,רצון ומחשבה לגירויים דוממים .כך למשל נראה ילדים
שמשוחחים עם הבובה ,כוס השתייה או הדובי.

 .4חשיבה טרנסדוקטיבית — הילדים מייחסים קשר וסיבתיות בין תופעות שאינן קשורות זו לזו ,לדוגמה:
”השמש שקעה" ” +אני הולך לישון" = השמש שקעה כי אני הולך לישון.

תת השלב האינטואיטיבי )גיל ארבע – שבע( — החשיבה של ילדים מונחית על פי ההתרשמות האישית
שלהם ולא על פי ההיגיון .להלן מאפייני החשיבה של ילדים בשלב זה:

 .1ריכוזיות — הילד יכול להתמקד רק בממד אחד של סיטואציה ולהתעלם מממדים אחרים .בדרך כלל
הילד יתמקד במאפיין החיצוני הבולט ביותר.

 .2הפיכות — ילדים צעירים מתקשים להחזיר במחשבתם את המצב לקדמותו.

 .3אי יכולת להבין מושגי שימור בגיל הגן — בעקבות מאפייני ה"ריכוזיות" ו"הפיכות" ובעקבות סגנון
החשיבה האגוצנטרי ,ילדים צעירים מתקשים להבין מושגים כמותיים שקשורים לשימור .כלומר ,הם
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אינם מצליחים להבין את הרעיון שכמותו של דבר אינה משתנה על אף שנעשים שינויים בצורתו,
בתבניתו או במראהו כמתואר להלן:
 שימור נפח נוזל — ילדים צעירים אינם מצליחים להבין שכאשר מעבירים נוזל מכלי קטן לכלי גדול יותר
כמות הנוזל אינה משתנה למרות שבכלי הגדול הכמות נראית קטנה יותר.

 שימור מספר — ילדים צעירים אינם מצליחים להבין שכאשר משנים סידור של מספר חפצים ,כמותם
אינה משתנה.

 שימור מסה )משקל( — ילדים צעירים אינם מצליחים להבין שכאשר משנים רק את צורתו של אובייקט
מסוים ,המסה שלו אינה משתנה.

 שימור האורך — ילדים צעירים אינם מבינים שאורך של דבר מה נשאר אותו אורך גם כאשר הוא ישר,
מגולגל או מפותל.

שלבי תהליך החשיבה

בתקופה הראשונה בחייו חשיבת הפעוט מתבססת על התנסות חושית-תנועתית .בגיל שנתיים בקירוב
חשיבתו של הפעוט מתחילה להתבסס על אמצעי ייצוג ,על שפה ודימויים .חשיבה זו מאפשרת לו לבצע
עיבודים קוגניטיביים ללא צורך בהתנסות ממשית .מתוך כך נוצרת גמישות מחשבתית רבה יותר ,פתרון
בעיות הופך להיות יותר יעיל וחסכוני באמצעות שימוש באסטרטגיות הכללה ,הבחנה והעברה למגוון גדל
והולך של מצבים .חשוב לזכור כי ילדים שונים זה מזה בקצב ההתפתחות הקוגניטיבית ,ביכולות המולדות,
בחוויות הלמידה ובסגנון החשיבה.
תהליך החשיבה מורכב ממספר שלבים הקשורים זה בזה כמתואר בהמשך:
 קליטת מידע – בשלב זה תפקודי החשיבה ,מערכת החישה ,הקלט והתנועה עסוקים באיסוף המידע,
ארגונו והעברתו למאגר הזיכרון ולמרחב העיבוד .הילד צריך ללמוד כי עליו לחפש מידע באופן מדויק

מתוכנן ושיטתי ,להימנע מהתייחסות רק לגירוי הראשון ,לארגן את המידע ולטפל בו ביעילות כשהוא
מגיע ממספר מקורות.
 עיבוד מידע — עיבוד הנתונים הנקלטים מהסביבה .יצירת קשר בין אירועים ,עצמים וחוויות קודמות.
העלאת השערות והסקת מסקנות ,סיכום כל המידע שנאסף.

 ביטוי — זהו השלב בו הילד מגיב .בשלב זה תפקודי החשיבה משמשים לדיוק במסירת הנתונים ותוצרי
עיבוד המידע ,כך שיהיו נכונים וברורים לסביבה.
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סגנון חשיבה

סגנון חשיבה אימפולסיבי – סגנון חשיבה המאופיין בתגובה מהירה שאינה מתחשבת בכל המשתנים.

סגנון חשיבה רפלקטיבי — סגנון חשיבה המאופיין בחשיבה לפני פעולה ,בעיבוד של רוב הנתונים האפשרי

ובהערכה שיטתית של אופציות פתרון פוטנציאליות.

ככל שהילד צעיר יותר סגנון החשיבה אימפולסיבי יותר משום שהקשב והמיקוד שלו מוגבלים וקשה לו להתייחס
למספר נתונים בו בזמן .בנוסף ,החשיבה שלו אגוצנטרית ונקודת מוצא זו משפיעה גם על תהליך החשיבה.
סביבה מעשירה מבחינת הגירויים ,האפשרויות להתנסות והתוכן שהיא מציעה ,מקדמת את התפתחותו
הקוגניטיבית של הילד .מבוגרים רגישים וקשובים ,המתווכים בין הילד לבין סביבתו ,הם תנאי הכרחי
להתפתחות קוגניטיבית .הם מסייעים לילד בבניית תבניות פעולה ואסטרטגיות שיאפשרו לו להתמודד עם
בעיות קוגניטיביות.

יכולות בסיסיות המשפיעות על ההתפתחות הקוגניטיבית
התרגלות — חיי היום-יום מלווים בצלילים החוזרים על עצמם בעקביות ,כגון :תקתוק שעון ,ציוץ ציפורים
וכן בריחות מוכרים .כאשר התינוק מתרגל לדברים הקבועים הוא מתפנה להבחין בדברים משתנים וחדשים.

היכולת לחזות התרחשויות — התינוק לומד שצליל מסוים יביא אחריו משהו מסוים .צליל שקשוק האוכל

בבקבוק יביא אחריו את הבקבוק והאוכל ,צליל צעדים מתקרבים יגרום לתינוק לצפות לראות פנים גוהרות
אליו ,קולות של מים יגרמו לו לצפות למקלחת .אין זה ברור באיזה גיל בדיוק מתחילים תינוקות לצפות
דברים מראש ,ממחקרים עולה כי הם יכולים לעשות זאת עוד ברחם.
חיקוי — תינוקות מחקים הבעות פנים כבר בימיהם הראשונים .אולם אין זה חיקוי מתוכנן

ורצוני .החל מגיל צעיר הם מתחילים לחקות גם את התנהגות הסובבים אותם .הם רוצים
להסתרק ,לטאטא ,לדבר בטלפון הנייד ,כפי שהם רואים ולומדים מהמבוגרים סביבם ומבני
גילם .מגיל שנתיים בערך הם מצליחים ליצור מצבים דומים לאלה שראו במציאות .הם יושבים
מול הבובות בדומה למטפלת ,מאכילים את הבובה כפי שאימא מאכילה את האח הקטן ועוד.
החיקוי אינו רק חלק חשוב בתקשורת החברתית אלא ממלא תפקיד חיוני בלמידה ובפתרון בעיות ומסייע
לתינוק לרכוש ידע וכישורים חדשים .החיקוי מאפשר ללמוד התנהגויות חדשות שהוא עדיין אינו מפיק
באופן ספונטני )ניתן לקרוא בהרחבה על הנושא בפרק התפתחות חברתית(.
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התפתחות הזיכרון — הזיכרון כולל את היכולת לקלוט ,לשמר ולשלוף מידע על התנסויות העבר .זיכרון

טוב מחייב קליטת מידע מדויקת וברורה מתוך התנסויות וחוויות .שליפת המידע מושפעת מאופן הקליטה,
העיבוד ואחסון המידע .הזיכרון חיוני לאינטליגנציה כיוון שהוא אמצעי להפנמה ולהיזכרות בהתנסויות
העבר במטרה לבנות את הידע על העולם .כך ,הזיכרון מסייע לפעוט בפתרון בעיות ,בהענקת משמעות
למצבים חדשים וכן ביחסי הגומלין שלו עם אנשים שהוא פוגש.
ייצוג והבנת קביעות העצם )האובייקט( — היכולת לחשוב על דברים בלי לבצע אותם באופן מוחשי נקראת

חשיבה ייצוגית .בתהליך חשיבתי זה נעשה שימוש ברעיונות או בדימויים במקום ביצוע פעולה באופן מוחשי.

יכולת זו מתפתחת בגיל שנתיים בקירוב .השילוב בין היכולת לחשוב על דברים בצורה ייצוגית לבין הבנת
קביעות העצם — ההבנה שדברים נותרים בזמן ובמקום גם כשהם מחוץ לטווח הראייה — הנם משמעותיים

להתפתחות האינטלקטואלית .העובדה שהתינוק יכול לייצג את אימו גם כשהיא יוצאת מהחדר חיונית
לבניית רעיונות יציבים בנוגע לסביבתו .זהו הבסיס והוא משתכלל עם הזמן.
בגיל שבעה חודשים בקירוב ,התינוק מבחין בגודל ,בצורה ובצבע של עצמים ומנבא את התנהגותם בהתאם
למאפיינים מסוימים .הוא מניח שתכונות של עצמים נשארות יציבות גם מחוץ לטווח ראייתו .הוא יצפה

למשל ,שגולה תתגלגל ותצא מתחת לספה בעוד שקובייה תישאר שם .בגיל זה ,כאשר צעצוע מוסתר
במקום מסוים ,התינוק ימשיך לחפשו באותו המקום גם אם מול עיניו הוא יועבר למקום אחר .במקרה זה
הזיכרון ממלא תפקיד בהחלטה המוטעית של התינוק .בשנה השנייה לחייהם פעוטות מסוגלים לעקוב אחר
שינויים נראים לעין לגבי מיקום החפץ וגם להסיק מסקנות לגבי שינויים שאינם גלויים .ההבנה של העברה
נסתרת מהעין מסמנת את שיאה של קביעות העצם והתפתחויות חדשות בפתרון בעיות )ניתן לקרוא עוד
בנושא בפרק ”התפתחות רגשית" ובפרק ”התפתחות חברתית"(.
רכישת מושגים — פעילויות יום-יומיות שהתינוק חווה מאפשרות לו להכיר תכונות של עצמים .הוא לומד
דרכן על מושגי צבע ,יחס וכמות .הוא זורק חפצים מכיסא האוכל שלו ולומד על כוח הכובד ,מטביע צעצועים

באמבטיה ולומד שיש חפצים ששוקעים ואילו אחרים צפים .הפעוט חוזר על אותה פעולה שוב ושוב ובכל
פעם הוא לומד עוד משהו ומשכלל אותה .אין לו צורך בגיוון ,בשבילו כל התנסות היא חדשה והוא מפיק
ממנה הנאה ותועלת גם יחד .הוא לומד ”איך לעשות" במהלך עשייה ,ניסוי ותהייה .הוא מסיק מסקנות
ויוצר לעצמו דרכי פעולה .לעתים מסקנותיו אינן מדויקות אולם בהמשך הן ילכו וישתכללו .הניסויים הללו
מעסיקים אותו במשך שעות .כבר בגיל כחצי שנה רוכש התינוק מושגים בסיסיים; בגיל שנתיים-שלוש הוא
מבסס את המושגים שרכש אולם אינו מסווג אותם עדיין לקבוצות.
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דרך נוספת של הפעוט ללמוד על עצמו ועל סביבתו היא באמצעות תנועה .לתנועה ולהתרוצצות של
פעוטות במרחב אפשר לקרוא ”השתוללות" ,אולם עבורם זו למידה .הם רצים ,מצחקקים וצועקים ,דוחפים
וצווחים .כך הם לומדים לשים לב לדרך שבה נע האחר ולדעת לחזות מה הוא עומד לעשות והיכן .הם גם
לומדים על המרחב ,על יחס בין עצמים ,על גדול וקטן ,גבוה ונמוך .ההתנסות מאפשרת להם להפנים את
הדברים וליצור להם ייצוגים במוחם.
מיון ויצירת קטגוריות — כאשר תינוק לומד למיין יכולת החשיבה שלו משתכללת ומתייעלת .הוא יכול

לסווג עצמים או גירויים אחרים לפי מאפיינים משותפים .כך הוא מפחית את הצורך ללמוד דברים שוב ושוב.

מגיל צעיר מנתח התינוק את סביבתו לפי מספר ממדים .בהתחלה הוא מבחין בין קטגוריות ,כגון :חיות,
אנשים ,רהיטים ,כלי רכב וכדומה ,אולם הוא אינו עושה הבחנות בתוך הקטגוריות השונות .במהלך השנה
השנייה מתחיל הפעוט להתייחס לפרטים מסוימים בתוך הקטגוריה הכללית .הוא לומד להבחין בין חיות
שונות ,בין סוגי כלי רכב .בגיל שנתיים בערך התפתחות היכולת לדבר ולהבין מושגים מספקת לפעוט את
האפשרות למיין לפי יותר מממד אחד ולהרחיב את עולמו במגוון מושגים חדשים.
תכנון פעילות — תכנון הוא תהליך של הכנסת סדר ,ויסות פעילות וחשיבה של קדימויות )”מה בא לפני

מה"( .הוא כולל הגדרת מטרה ,דרכים להתגבר על מכשולים בדרך למטרה ,שימוש במשאבים הקיימים
והערכת תוצאות ההתנהגות .במהלך ששת החודשים הראשונים תינוקות צוברים ידע רב על יכולותיהם
לפתור בעיות במקביל לידע על העולם .בגיל חודשיים הם מבינים כי עליהם להניף את ידם כדי להניע
מרצדת )מובייל( ,בגיל חצי שנה הם כבר יכולים לבחור את הכפתור עליו הם לוחצים על מנת ליצור צליל
מסוים ובסוף השנה הראשונה יש ביכולתם להזיז חפץ מסוים על מנת להגיע לאחר.
בגיל שישה חודשים בקירוב התינוק פותר בעיות בדרך של ניסוי וטעייה .הוא מנסה אסטרטגיות שונות
עד שאחת מהן תצליח במקרה .הוא אינו מסוגל עדיין לנבא איזו תוכנית שלו תצליח ,בעוד שבגיל עשרה
חודשים ומעלה הוא מסוגל לבחור את הדרך היעילה יותר לפתרון הבעיה )ניתן לקרוא על הנושא בפרק
”התפתחות חברתית"( .בגיל שנתיים התינוק מסוגל לבצע תכנון ראשוני של שלב אחד או שניים אך אינו
מסוגל לבצע תכנונים המורכבים משלבים רבים יותר.
פתרון בעיות — כבר מגיל צעיר מתמודד התינוק עם מכשולים וקשיים ומסגל לעצמו דרכים לפתרונם .ככל

שהוא מתבגר ,ההתמודדות עם בעיות הופכת להיות מודעת והוא מסגל לעצמו אסטרטגיות קבועות של
גישה לפתרון הבעיה .פתרון בעיות הוא תהליך חשיבתי המוביל למציאת פתרון מוצלח לבעיה מוצגת.
בתהליך זה מספר שלבים:
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 זיהוי הבעיה ומודעות לעובדה שיש בעיה המחייבת מציאת פתרון.
 מודעות לקיומן של דרכי פתרון לבעיה והיכולת לבחור את הדרך הטובה ביותר.
 יצירת אפשרויות חדשות לפתרון בעיות.
בגיל שנתיים בקירוב עדיין אין לפעוט ארגון כולל של הסקת מסקנות לקראת פתרון בעיות .בגיל שלוש
בקירוב מתפתחת אצלו היכולת להתבסס על ייצוגים פנימיים של הבעיות והוא מנסה לבחון בראשו
אפשרויות לפתרון הבעיה.
פיתוח הדמיון — 7פעוטות מתחילים לשחק במשחקי ”כאילו" בגיל שמונה עשר חודשים בערך .היכולת

לראות את המשמעות הסמלית שעצם מקבל ,מאפשרת להם להמציא משחקים חדשים ולא רק לחקות.
משחק ה"כאילו" הנו תהליך מוחי מורכב ,הפעוט צריך להתעלם ממה שהוא יודע על חפץ מסוים ולהשליך
את מה שהוא יודע על חפץ אחר .הוא משתמש בשני ייצוגים של העולם בו בזמן ,אחד של העולם האמיתי
והאחר של עולם דמיוני ,בלי לערבב בין השניים .משחקי דמיון יכולים להשתכלל עם הזמן .למשחקים
אלה יכול הילד להוסיף גם יצורים דמיוניים .השימוש בדמיון מאפשר להתמודד עם חוויות שונות ,ליצור
ולפתח חשיבה יצירתית ולכן חשוב מאוד לעודד פנטזיות של ילדים .עם התפתחות האינטליגנציה — הדמיון,
הפנטזיה והסקרנות ממלאים תפקיד משמעותי יותר ויותר בחייהם .צורות חדשות של משחק מופיעות
כשהן מותחות ומרחיבות את גבולות המציאות.
”ללמוד שאפשר ללמוד" — כאשר התינוק רכש את ההבנה כי הוא יכול ללמוד ולהשפיע על סביבתו הוא

עשה את הצעד החשוב ביותר בלמידה .מכאן והלאה הוא לא יפסיק לנסות ולהתנסות .בשלב ראשון

הדברים קורים לתינוק במקרה .כאשר הוא מבין שיש לו כוח להשפיע על סביבתו וליצור בה שינוי )למשל,
שינו בהתנהגות הסביבה כלפיו או במיקום של חפץ מסוים( ,הוא מתחיל לפעול מתוך כוונה ,בין היתר על
מנת ליצור לעצמו חווית שליטה .בגיל שנים עשר שבועות בערך ,תינוקות מתחילים לעשות דברים במכוון
ומכאן והלאה הם ממשיכים עוד ועוד.

8

למידה מהי?

למידה היא יכולת השתנות בתחומים שונים — רגשי ,חברתי ,שכלי ,מוטורי .אצל האדם הלמידה קשורה
באופן ישיר לחשיבה עד כי לעתים אי אפשר להפריד בין שני התהליכים .במקרים מסוימים הצעידה אטית,

7
8

ראה הרחבה בחוברת "משחק – פעילות ומשחק בילדות המוקדמת".
על סוגי למידה שונים ניתן לקרוא בהרחבה בפרק "התפתחות חברתית"
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רצופה בדיקות ,ניסיונות ותהיות של הפעוט ,ללא סיוע מבוגר .לעתים הצעידה היא בליווי מורה דרך שמנחה,
מתווך וחושף לרעיונות חדשים .כל למידה היא מנוף ללמידה הבאה ולהזדמנויות החקר הנוספות הנפתחות
ומתרחבות ומשמשות קרקע לעידוד סקרנותו ורצונו של הילד ללמוד.
קיימות מספר גישות מקובלות ללמידה בגיל הרך .כל גישה רואה את הדברים מנקודת מבט שונה ובכל
גישה ההתמקדות בתפקידי הילד והמבוגר שונה .הגישה המסורתית מייחסת להעברת ידע מדור לדור את
מוקד החינוך והלמידה ,בעוד שהגישה העכשווית רואה בחינוך פעולה של תמיכה והנחיה כחלק מתהליך
התפתחות אישי .המבוגר יוצר סביבה מותאמת התפתחות ,בה הילד יכול להביע את עצמו כישות עצמאית.
למרות שכל הגישות החינוכיות המקובלות כיום רואות את הילד כמוקד הלמידה ואת המבוגר כמנחה ,עדיין
קיימים הדגשים שונים בהגדרת תפקיד המבוגר ותפקיד הילד בלמידה.

תפקיד המחנכת-מטפלת בסביבה מעודדת למידה
כאשר קיים איזון בין יוזמות הלמידה של הפעוט וצרכיו בשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא ובין ההנחיה
של המחנך ,יתפתח הילד בצורה מיטבית .כדי ליצור סביבת למידה איכותית חייב המחנך להתייחס לשלבי
ההתפתחות בהם נמצא הילד ולצרכיו בכל שלב .עליו להביא בחשבון את תחומי העניין שלו בהיבט
הקוגניטיבי ,החברתי והתרבותי .החלטותיו צריכות להתבסס על התבוננות ,הקשבה ותצפיות בהתנהגות
הפעוטות .חשוב שיתכנן את הפעילות על בסיס היכרותו עם הפעוטות ועם תחומי העניין שלהם הן כקבוצה
והן כפרטים בתוך הקבוצה.
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כיצד כדאי להגיב לסקרנות של ילדים?

רוב הפעוטות צמאים לידע ,בוחנים את סביבתם ,מגלים סקרנות ,נהנים מהחשיפה לדברים חדשים
ומוכנים להשקיע ולהתמיד עוד ועוד על מנת לגלות גילויים חדשים .יש תינוקות ופעוטות שהצורך
להבין ולהיחשף למידע חדש חזק אצלם יותר ויש שפחות ,אולם כולם עוברים בין גיל  24ל36-
חודשים את שלב שאילת השאלות האין-סופיות על הדרך בה מתפקד העולם החברתי והפיסי ועל
כל דבר בסביבתם.
תגובת המבוגרים בסביבת הילד משמעותית מאוד להמשך התפתחותו .ככל שיהיו יותר סובלניים כך
ייהנה הילד יותר לחקור וללמוד על העולם .שאלות ה"למה?" מסמלות כי הפעוט התקדם מבחינה
אינטלקטואלית מעבר לראייה הפשוטה של העולם וקבלתו כעובדה מוגמרת ,אל ההבנה שיש סיבות
מעבר לדברים הנראים לעין .הוא מתקדם משלב בו הוא צפה על התרחשותם של דברים אל יצירת
השערות לגבי הסיבות והאופן שדברים קורים ואל ההבנה שמבוגרים הם מקורות של מידע .בגיל
שנתיים בונה הפעוט את דפוסי ההתייחסות הראשוניים שלו ואת עמדותיו כלפי למידה.

להלן מספר עקרונות מנחים ביצירת סביבה מקדמת למידה עבור פעוטות בבית ובמסגרת החינוכית:
תמיכה בין אישית — יחסי גומלין חיוביים בין המבוגרים ,המטפלות במעון ובין הפעוטות ,מאפשרים

לפעוטות לפעול ולשחק עם מבוגרים ,עם פעוטות אחרים ועם חומרים בלי לחוות רגשות פחד ,שיעמום,
התעלמות או הזנחה .אווירה זו חיונית ללמידה אקטיבית משום שבה הם יכולים לבנות ידע חברתי ,רגשי,
פיסי ואינטלקטואלי ולפתח חשיבה חיובית כלפי למידה.

זיהוי סימני הפעוט — המטפלת אמורה לבחון את הפעוט ולהתבונן בו על ידי עריכת תצפיות רגילות

ומבוקרות בפעילויותיו השונות ,כגון :משחק ,שיחה או פעילויות שגרת חיים .חשוב להתייחס באופן אישי

לכל פעוט ולתת את הדעת להבדלים בין אישיים שקיימים בין הפעוטות .על בסיס הנטיות האישיות של כל
פעוט ,מומלץ להפנות את הקשב ,לסייע לו ביישום רעיונותיו ולשתף פעולה עם רעיונות רלוונטיים לקידום
למידה.
היענות ליוזמות — מומלץ שהמטפלת תעודד את הפעוט לחשוב וליזום .כלומר ,להשתמש בידע שלו לפתרון

בעיות וליזום רעיונות והתנסויות חדשים .כך היא יוצרת אצל הפעוט תחושת יכולת להוביל משחק ויצירה

בדרך שלו .היא נענית ליוזמותיו ומעודדת אותו לשלוט בבחירותיו ובהחלטותיו.
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למידה מהי?

שותפות הדדית — מתרחשת כאשר המטפלת מאפשרת לפעוט להביע את עצמו ונענית ליוזמותיו .הפעוט

מוביל את האינטראקציה והמטפלת משתתפת בה .כך ,מועברת לפעוט תחושה של חופש ליזום ,לתכנן
ולהוביל את רעיונותיו בתוך שמירה על הסביבה.
דוגמה אישית — חשוב לזכור שהפעוטות צופים בהתנהגויות המבוגרים בסביבתם כל העת ומחקים את

ההתנהגויות הללו .לכן ,חשוב שהמבוגר ינהג בסבלנות ובכבוד כלפי פעוטות ומבוגרים אחרים בסביבתו.
כמו כן יהווה דוגמה להשקעה באינטראקציה עם הזולת ,הקשבה לאחרים בסביבתו ויפגין פתיחות ונינוחות
נוכח רעיונות של אחרים.
יצירת אווירה תומכת ומעודדת ביטוי אישי —

 הקשבה — התייחסות לסימנים המילוליים והבלתי מילויים של הפעוטות .ניסיון להבין את דבריהם
ולעזור להם להביע את עצמם.

 מתן אפשרות לטעות — העברת מסר שמותר לטעות מאפשר לפעוטות ”לקחת סיכונים" ולהתבטא
בחופשיות ,ללא חשש.

 התאמה בין המבוגר לפעוט — התאמת קצב התגובה של המבוגר לקצב הפעוט .מתן זמן לפעוט
לבדוק ,להסס ולחשוב לפני קבלת החלטה.

 שיקוף — חזרה מילולית על דברי הפעוט או מעשיו או על הדברים שהמבוגר הבין מתוכם .בדרך זו
יכול הפעוט לבחון פעם נוספת את דבריו או מעשיו.

 מתן יכולת להתבטא — עידוד תקשורת בין הפעוטות לבין עצמם ועם המבוגרים .הפניית תשומת
הלב של כל הפעוטות לביטוי מילולי או לא מילולי של אחד מהם ,הרלוונטי לכולם.

 פורקן רגשות — מתן אפשרות לתת פורקן לרגשות ולעודד ביטויי רגש ,עצמאות מחד ושליטה
עצמית מאידך .זאת כדי לעזור לפעוטות לבטא את רגשותיהם במילים.

התנהגות פעוטות בסביבת למידה איכותית

”אני רוצה לבד" ” ,למה"” ,איך"” ,ללכת לשם"” ,את זה" .ביטויי עצמאות אלו ואחרים הם דבר שבשגרה
אצל כל הפעוטות עוד משלב טרום הדיבור .באמצעות האצבע המורה ובהתמדה רבה הם מפנים את
תשומת לבו של כל מי שמוכן להקשיב להם וללמוד את המסר לגבי רצונותיהם .זהו הטבע הבסיסי
של הפעוט ,אולם האם יכולת זו לדעת מה הוא רוצה ,הביטחון לעמוד על דעתו ,ללמוד ולהתפתח
יישארו בידיו ,ילכו ויתעצמו ויהוו ערוץ חיובי בדרכו ללמוד על העולם? או אולי יתפוגגו? הדבר תלוי
מאוד בתגובת המבוגרים.
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בסביבת למידה איכותית הפעוטות מרגישים חופשיים לנוע בחדר ,לפנות אל מבוגר ואל קבוצת
השווים )בני גילם( .הם חופשיים לבצע את יוזמותיהם ולהביע את רצונותיהם .הם מגיבים בפתיחות,
ביוזמה ,בעצמאות ומפגינים ביטחון עצמי .הם אינם חוששים להתנסות ,לנסות ולטעות ובדרך זו הם
בוחנים את עולמם ולומדים עליו באופן פעיל .למידה פעילה היא הלמידה היעילה ביותר.

תיווך ככלי לעידוד למידה
כל מבוגר שנמצא בקשר מתמיד עם ילדים נקלע לא פעם לשיחות מעין אלה” :מה זה?"” ,ירח"” .למה יש ירח
וגם שמש?"” ,כי כבר אחר הצהרים ועוד מעט השמש תשקע"” .מתי השמש שוקעת? למה קוראים לשמש
שמש? מי בחר לה את השם? אז מי בחר לי את השם?" .הורים ומבוגרים משמעותיים לילד ,כגון :מטפלת,
גננת ,סבא וסבתא הם המתווכים בין התינוק והילד לבין העולם הסובב אותם .הם מתאימים את הדברים
שהם רוצים להראות ,להשמיע ,לתת לטעום ,להריח ,לחוש ולהבין ,לצורכיהם ולמצב העירות והעניין של
הילדים ברגע מסוים.
תהליך זה של התאמה ותיווך חשוב מאוד להתפתחות התינוק .הוא יוצר אצלו את הצורך לחפש דיוק
בתפיסה החושית ולא להסתפק בדברים שהוא קולט בחטף ,במעורפל ולא במדויק .לעתים הילד הוא היוזם,
השואל ,המוביל ללמידה באמצעות מעשיו והמבוגר רק צריך להתאים את עצמו לילד .במקרים אחרים,
המבוגר הוא שיכול לנצל חוויה ללמידה .החוויה עצמה שהתינוק חווה אינה ערובה ללמידה ,היא עשויה
להפוך לחוויות למידה בעיקר כאשר אדם אחר משתדל להתאימה לילד.

נקודה למחשבה

מהם התנאים הטובים ביותר ללמד פעוט דבר מה חדש?

קשר מטפל-ילד והשפעתו על תיווך ולמידה

מנקודת מבטו של התינוק ההורה והמטפל הם הדמויות המרכזיות בעולמו .התינוק מרגיש את גופו
של המבוגר ,קולט את ריחו ואת תחושת עורו ,רואה את הבעות פניו ושומע את אשר המבוגר משמיע
לו .כדי להתפתח התינוק זקוק למילוי מספר צרכים בסיסיים .פרופ' קליין קוראת להם ”א' ב' של
אהבה" .קרבה פיסית ,מגע ,קשר עין ,חיוכים ,השמעת קולות הדדית ,הנאה משותפת הם חלק ניכר
מהצרכים עליהם נבנים מעגלי תקשורת ויחסי גומלין בין מבוגר לילד .מעגלי תקשורת אלה חשובים
ליצירת קשר בהווה ולבניית תשתית לתקשורת בין אישית בעתיד.
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תיווך ככלי לעידוד למידה

לכל התינוקות ,הילדים והאנשים יש צורך להיות נאהבים ולשהות בחברת אדם השמח להיות עמם.
כאשר הילד חש נאהב תחושותיו טובות כלפי עצמו וכלפי אחרים .תחושות אלה מאפשרות לו
גדילה רגשית ,חברתית ושכלית בתוך הרגשת אמון וקשר לאנשים .התינוק והפעוט חשים באהבת
המבוגרים כלפיהם כאשר המבוגרים מחבקים ,מנשקים ,מלטפים אותם ,שרים להם ,מתבוננים בהם,
מקשיבים ומגיבים לאיתותיהם .כאשר מבוגרים משמעותיים חולקים את רגשותיהם עם התינוק ,הם
מעודדים אצלו את הצורך לחפש משמעות בדברים ולחוש התרגשות מלמידות חדשות .התנהגות
זו מקדמת את מוכנותו ללמידת דברים חדשים ומעודדת פיתוח רגשות והשתתפות ברגשות של
בני אדם אחרים.
אי אפשר להעריך ולמדוד את התנהגות המבוגרים אולם אין ספק שהשפעתה מאוד משמעותית.
חשוב שמבוגרים משמעותיים לילד ייענו להתנהגויותיו — יגיבו בדיבור לקולות שהילד משמיע ,יחזירו
חיוך לקשר עין שהוא יוזם ,יענו בחיוב לניסיון הילד לבקש דבר מה וינסו להבינו ,יתנו לו לחוש
שהניסיון לתקשר עם אחרים הוא דבר כדאי .מבוגר הנענה לתינוק מעודד אותו להיות פעיל בתוך
תחושת אמון בסביבתו .אם אין נענים לקריאותיו של הילד ,לבכיו ,לדבריו או למעשיו ,לא תהיה לו
סיבה לנסות ולתקשר עם סביבתו .חוסר תגובה זה יהפוך את הילד לפסיבי ויגרום לו להתרגל לאי
עשייה.
כדי שפעילות מבוגרים ,הורים ומטפלים תהיה משמעותית עבור הילד מבחינה קוגניטיבית ,עליהם
לתכנן אותה ולהביא בחשבון כי בעשייה עם ילדים צעירים קיימים שלושה קריטריונים בסיסיים:
התאמה לרמת הילד – הפעילות צריכה להיות לא פשוטה מדי ולא מורכבת מדי )כפי שכינה זאת

פיאז'ה ה"פער האופטימלי"( .יש לשים לב שהילד לא ישתעמם וגם לא יתייאש .הפעילות צריכה
לחדש ,לסקרן ולאתגר אותו במידה כזו שהוא ירגיש שהוא לומד באמצעותה דברים חדשים וגם
מצליח להתמודד עמה.
טבעיות – מומלץ לאפשר לילד ללמוד מתוך עשייה הקשורה לפעילותו וסביבתו בחיי היום יום .אין

טעם ללמד את הילד שמות של פירות אקזוטיים שהוא אינו מכיר או ללמדו על בגדי חורף בקיץ.
חשוב שהלמידה בגיל הרך תהיה קשורה לעולם שהוא מכיר.
כדאיות – על המבוגר לנסות ליצור מצב שלילד יהיה כדאי לעשות דברים .זאת על ידי קבלת חיזוקים,
עידוד ותחושת הצלחה או תמורה אחרת ,לדוגמה :לילד כדאי לקלף בננה כי כך יוכל לאכול אותה.
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מטרות הגישה התיווכית

הפקת תועלת מכל התנסות ,מיצוי אפשרויות הלמידה ולמידה מהתנסות אחת המאפשרת התמודדות טובה
יותר עם למידה חדשה .המטרה לטווח רחוק היא הגמשה שכלית .הלמידה מתרחשת בתוך אינטראקציה
שוטפת ורציפה עם מבוגרים ”יודעי יותר" .גישת התיווך מחייבת התאמה בין המבוגר לילד ובין הילד למבוגר,
זהו מעין ריקוד טנגו משותף בו שניהם פעילים .פעולת התיווך מתחשבת בהקשרים התרבותיים והרגשיים
של הילד .כמו כן ,התיווך חייב להיעשות בהתחשב במצב הפניות של הילד ,גילו של הילד ,מצב העירנות
והנכונות שלו ללמידה ברגע נתון ,וכן בהתחשב במטרותיו של המבוגר המתווך והקשר בינו לבין הילד.
הגישה התיווכית מתבססת על תיאוריית ההשתנות הקוגניטיבית של פרופ' פויירשטיין .פרופ' קליין עיבדה
וכימתה את הדברים והפכה את הגישה למעשית וליישומית באמצעות חמישה עקרונות הניתנים ללמידה
ולביצוע על ידי כל הורה או מבוגר אחר המטפלים בילד ומוכנים ללמוד וליישמם:

9

 .1כוונה והדדיות
 .2העברה
 .3תיווך למשמעות
 .4תיווך לתחושת מסוגלות
 .5תיווך לביקורת התנהגות
 .6תיווך לרגשות.
תיווך הוא שפה הכוללת מספר מרכיבי תקשורת בין המבוגר לילד .כאשר בוחנים איכות וסגנון תיווך
מתייחסים לשכיחות הופעתם של חמשת עקרונות התיווך ומרכיבי תקשורת בין-אישית נוספים ,כגון :משך
יחסי הגומלין )האינטראקציה( המורכב מרצף התנהגויות ותגובות של הילד והמבוגר הקשורות זו לזו .כל
אחד מהשותפים מגיב בתורו בהתאם לתגובת שותפו.
סגנון מעגל תקשורת זה יכול להיבנות על דרישה או נתינה:
סגנון דרישה מאופיין בהפניית שאלות רבות אל הילד ,בבקשה לשחזר אירועים ולספר מה הוא יודע ,מה
הוא ראה וחווה.

סגנון נתינה מאופיין במסירת מידע מילולי ובלתי מילולי ושיתוף בחוויות ובמסרים מצד המבוגר.

9

על עקרונות התיווך ראה הרחבה בחוברת "למידה מתווכת" ,פרק  ,3בהוצאת "מאה – המחלקה לפיתוח פדגוגי
טכנולוגי".
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מובן שיש למצוא את האיזון הנכון בין השניים כיוון שהצפה במידע אינה יעילה ,כך גם דרישה חוזרת ונשנית
מצד הילד ,שאינה מלווה בהרחבות מצד המבוגר .אומנם ילדים שחווים סגנון דרישה לומדים לקלוט מידע
ולבנותו מחדש ,אולם כאשר הם אינם מקבלים מידע נוסף הם אינם לומדים והרווח משרשרת האינטראקציה
קטן .חשוב שהמבוגר יהיה ערני ומודע לכך ויצור כאמור את האיזון בין השניים.

סיכום
סגנון החשיבה של תינוקות וילדים צעירים הנו בעל מאפיינים שאינם זהים לסגנון החשיבה של מבוגרים.
על המטפלים של הילד לתת את הדעת לנתיב ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק-פעוט ,על מנת לספק
לו גירויים מתאימים ,להבין את דפוסי החשיבה שמניעים את התנהגותו ולקדם את למידתו .לאיכות הקשר
שבין המטפל לתינוק-פעוט ולדפוסי התגובה של המטפל יש השפעה על נכונות התינוק-פעוט ללמידה.
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מילון מושגים
התפתחות קוגניטיבית )שכלית(

ההתפתחות הקוגניטיבית של האדם כוללת התפתחות של מיומנויות שכליות ,כגון :זכירה ,תפיסה ,למידה,
עיבוד מידע והפניית קשב.

פער אופטימלי

מונח הלקוח מתוך תיאוריית ההתפתחות השכלית )הקוגניטיבית( של פיאז'ה .משמעות המונח היא שעל

מנת שתתרחש למידה יעילה של האדם ,יש להקפיד על המינון בין הידע שהאדם רכש לבין ידע חדש שאליו
הוא נחשף.

הטמעה

מושג יסוד בתיאורית ההתפתחות השכלית של פיאז'ה .הטמעה היא תהליך קוגניטיבי לרכישת ידע על
העולם ,שמשמעותו הרחבת הידע הקיים על ידי קליטה של ידע חדש לתוך מבנים של ידע ישן.

התאמה

מושג יסוד בתיאוריית ההתפתחות השכלית של פיאז'ה .התאמה היא תהליך קוגניטיבי לרכישת ידע על
העולם שמשמעותו שינוי של מבנים ישנים והתאמתם לידע חדש שנרכש.

שלב סנסו-מוטורי )חושי-תנועתי(

השלב הראשון בתיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה .שלב שנמשך מהלידה ועד לגיל שנתיים
בקירוב .בשלב זה חשיבת התינוק והפעוט מוגבלת לדברים שהוא קולט באמצעות חושיו .החשיבה אינה
כוללת שפה ומושגים מופשטים והדברים שהוא יודע וזוכר מוגבלים לדברים שהוא יכול לראות ,לשמוע
להרגיש לטעום ולעשות.

קביעות האובייקט

מושג מרכזי בתיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה .משמעות המושג היא ההבנה של התינוק-
הפעוט שגם דברים שאינם נתפסים על ידי חושיו ברגע נתון )דברים שהוא אינו רואה ,שומע ,מחזיק( עדיין
קיימים במציאות.
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מילון מושגים

חיקוי

יכולת מולדת של התינוק שמתפתחת לקראת סוף השלב הסנסו-מוטורי .כאשר יכולת החשיבה של הפעוט
מתפתחת הוא מסוגל לחקות גם דברים שהוא אינו רואה לנגד עיניו ברגע נתון אלא ראה אותם בעבר ,זכר
אותם וחיקה כאשר מצא לנכון.

שלב קדם אופרציונלי

השלב השני בתיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית לפי פיאז'ה .שלב שנמשך מגיל שנתיים לערך ועד גיל
שבע .שלב זה מחולק לשני תת שלבים.

תת השלב הקדם מושגי

תת השלב הראשון בשלב הקדם אופציונלי .תת שלב זה נמשך מגיל שנתיים בקירוב ועד גיל ארבע .בשלב
זה גדלה יכולת ההסמלה של הפעוטות ובהתאם לכך היכולת השפתית מתפתחת כמו גם היכולת לשחק
במשחקי דמיון.

חשיבה אגוצנטרית

סגנון חשיבה שמאפיין פעוטות שנמצאים בתת השלב הקדם מושגי .המשמעות של סגנון חשיבה זה היא
הראייה של ילדים צעירים את המציאות מתוך נקודת מבטם והקושי שלהם להבין שלאחרים בסביבתם יש
ידע אחר ומבט משלהם על המציאות.

חשיבה מגית

סגנון חשיבה המאפיין פעוטות שנמצאים בתת השלב הקדם מושגי .משמעות סגנון חשיבה זה היא האמונה
של ילדים צעירים שיש בכוחם לשנות את המציאות באמצעות המחשבה.

הנפשה )אנימיזם(

סגנון חשיבה שמאפיין פעוטות שנמצאים בתת השלב הקדם מושגי .משמעות סגנון חשיבה זה היא הענקת
רוח חיים ,תודעה ,רצון ומחשבה לגירויים דוממים.

חשיבה טרנסדוקטיבית

סגנון חשיבה המאפיין פעוטות שנמצאים בתת השלב הקדם מושגי .משמעות סגנון חשיבה זה היא יצירת
קשר וסיבתיות בין שתי תופעות שאינן קשורות זו לזו ,המתרחשות בו בזמן ובאותו המקום.
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תת השלב האינטואיטיבי

תת השלב השני בשלב הקדם אופרציונלי .תת שלב זה נמשך מגיל ארבע בקירוב ועד גיל שבע .בתת שלב זה
חשיבת הילדים מונחית על פי התרשמותם האישית ולא על פי ההיגיון.

ריכוזיות

סגנון חשיבה שמאפיין פעוטות שנמצאים בתת השלב האינטואיטיבי .משמעות סגנון חשיבה זה היא
התמקדות רק בממד אחד של הסיטואציה והתעלמות מממדים אחרים.

הפיכות

סגנון חשיבה שמאפיין פעוטות שנמצאים בתת השלב האינטואיטיבי .משמעות סגנון חשיבה זה היא הקושי
של ילדים צעירים להחזיר במחשבה את המצב לקדמותו.

סגנון חשיבה אימפולסיבי

סגנון חשיבה של ילדים צעירים המאופיין בתגובה מהירה שאינה מתחשבת בכל המשתנים.

סגנון חשיבה רפלקטיבי

סגנון חשיבה מתקדם שמאופיין בחשיבה לפני פעולה ,בעיבוד של רוב הנתונים האפשרי ובהערכה שיטתית
של אופציות פתרון פוטנציאליות.

למידה

יכולת השתנות בתחומים שונים :רגשי ,חברתי ,שכלי מוטורי .אצל האדם ,הלמידה קשורה באופן ישיר

לחשיבה עד כי לעתים אי אפשר להפריד בין שני התהליכים.

תיווך

התיווך הוא כלי המסייע בהתאמה ובלמידת התינוק והפעוט את סביבתם .הגישה התיווכית רואה בקשר
ובתקשורת בין התינוק או הפעוט לבין מבוגר המתווך את המפתח להצלחת הלמידה של הפעוט ,לקידום
סקרנותו ולהתפתחותו הקוגניטיבית.
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שאלות לתרגול

שאלות לתרגול
שאלה 1

אילו מיומנויות כוללת ההתפתחות הקוגניטיבית?

שאלה 2

באיזה אופן קשור סגנון ההתקשרות של התינוק להתפתחותו הקוגניטיבית?

שאלה 3

יואל בן  6חודשים נמצא בתינוקייה מזה חודשיים .הוא הסתגל במהירות ובקלות למסגרת ונהנה מהקשר

עם רויטל הסייעת .באחד הימים יואל אחז בכדור גומי קטן ואז שמט אותו מידו .הכדור התגלגל והגיע עד
לרויטל שישבה מטרים ספורים מיואל על מזרן הפעילות .רויטל התפעלה ואמרה לורדית הסייעת” :תראי
איזה חמוד יואל ,הוא זרק אלי את הכדור ,הוא רוצה לשחק אתי".
א .באיזה שלב התפתחותי נמצא יואל לפי תיאוריית ההתפחות הקוגניטיבית של פיאז'ה?
ב .מה מאפיין תינוקות ופעוטות בשלב התפתחותי זה?
ג.

מה היית אומרת לרויטל במקומה של ורדית הסייעת?

שאלה 4

הסבירי מהו הקשר בין המושג ”תיווך" למושג ”למידה".

שאלה 5

אימא של דני בן השנתיים וחצי הכינה חצי פיתה עם שוקולד לדני ולאחיו רועי .רועי ביקש מאימו שתחצה

לו את הכריך לשני חלקים .דני כעס" ,למה לרועי יש יותר ממני .אני גם רוצה שניים" .אימו ניסתה להסביר
לו שלשניהם יש כריך באותו גודל ורועי פשוט ביקש לחצות את שלו לשני רבעים .דני לא התרצה והתעקש
שאימו תתן גם לו שני כריכים כמו של רועי.
א .באיזה שלב נמצא דני לפי תיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה?
ב .איזה מאפיין חשיבה בא לידי ביטוי בהתנהגותו של דני?
ג.

מדוע כעס דני על אימו ,הרי היא נתנה לשני ילדיה כריך באותו גודל?
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שאלה 6

ההתפתחות של כישורים ומיומנויות קוגניטיביות תלויה בהתנסויות המוטוריות של הפעוט .הסבירי משפט
זה ותני דוגמה.

שאלה 7

בעת תהליך התיווך ,אילו משתנים הקשורים לילד יש להביא בחשבון?

שאלה 8

שני הסייעת הביאה למעון קופסאות נעליים ריקות .היא הציעה שהתינוקות הגדולים יותר בקבוצתה )עד
גיל שנה( יתנסו בהכנסת פונפונים גדולים וצבעוניים לתוך הקופסה .קארין הסייעת אמרה” :אין טעם לתת
להם את זה ,הם גם ככה לא יצליחו .עדיף שאנחנו נראה להם איך מכניסים את הפונפונים לקופסה".
א .באיזה שלב התפתחותי נמצאים התינוקות לפי תיאוריית ההתפתחות הקוגנטיבית של פיאז'ה?
ב .איזו מיומנות שכלית יכולה להתפתח בהתנסות של הכנסת דבר מה לקופסה והוצאתו?
ג.

מי לדעתך צודקת יותר שני או קארין? הסבירי את תשובתך.

שאלה 9

יניב פעוט בן  ,3הלך עם אימו לשחק בגינת השעשועים בשעת אחר הצהריים .לפתע ראה פעוט אחר שנפל

ונחבל קלות .הפעוט בכה וחיכה שאימו תבוא לעזור לו .יניב ניגש אליו והציע לו את המוצץ שלו.
א .באיזה שלב נמצא יניב לפי תיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה?
ב .מדוע הציע יניב לפעוט הבוכה את המוצץ שלו? איזה סגנון חשיבה בא לידי ביטוי בהתנהגותו של יניב?
ג.

אם היית אימו של יניב כיצד היית מתווכת לו את הסיטואציה?

שאלה 10

יכולת החיקוי של ילדים צעירים תורמת להתפתחותם הקוגניטיבית .הסבירי משפט זה בהרחבה.

שאלה 11

אחד מתפקידי המחנכת-מטפלת הוא לייצר עבור הפעוטות סביבה המקדמת למידה .הציגי בהרחבה ארבעה
עקרונות ליצירת סביבה כזו.
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שאלה 12

יעל בת השנתיים ושמונה חודשים הגיעה לביקור אצל סבתא .היא סיפרה לסבתא שאתמול היא הייתה בגן
חיות ,נכנסה לכלוב של הקופים וליטפה את הקוף הקטן .סבתא שלה נדהמה .זה נשמע לה מאוד מסוכן ולכן

מיהרה ושאלה את ירדנה ,אימה של יעל ,האם זה נכון .ירדנה אמרה שממש לא .הם אמנם היו בגן חיות אך
מובן שיעל לא נכנסה לכלוב של הקופים” .אם כך" אמרה הסבתא ”מדוע יעל משקרת?".
א .באיזה שלב נמצאת יעל לפי תיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה?
ב .מה היית אומרת לסבתא של יעל במקומה של ירדנה?
ג.

כיצד היה כדאי שסבתא של יעל תגיב לתיאור של יעל?

שאלה 13

רונית בת השלוש משחקת עם הבובה .היא מאכילה אותה ,מלבישה אותה ומדברת אתה בפינת הבובות.

סיגלית הסייעת רואה את התנהגותה של רונית וחושבת לעצמה” :מה לא בסדר עם רונית? היא לא רואה
שזו בובה שלא יכולה לאכול ולדבר?"
א .באיזה שלב נמצאת רונית לפי תיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה?
ב .מדוע רונית מתנהגת לבובה כאילו הייתה תינוקות אמיתית? איזה מאפיין של חשיבה בא לידי ביטוי
בהנהגותה?
ג.

מה היית אומרת לסיגלית הסייעת?

שאלה 14

הסבירי באיזה אופן משפיע איכות הקשר בין המבוגר לילד על יכולות הלמידה של הילד.

שאלה 15

יובל בן השלוש וחצי ישב עם קבוצת ילדים בני גילו סביב שולחן .רוית הסייעת חילקה לכל אחד מהילדים

כדור זהה של בצק .הילדים שיחקו עם הבצק אבל יובל רק החזיק אותו ביד .רוית רצתה להראות ליובל
שאפשר לעשות עם הבצק מגוון של דברים והיא חילקה את הבצק שלו לשניים .יובל כעס מאוד ופרץ בבכי.
”עכשיו זה נשבר" הוא אמר .רוית לא הבינה ,הרי אפשר לחבר את החלקים חזרה לכדור הבצק המקורי.
א .באיזה שלב נמצא יובל לפי תיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה?
ב .מדוע בכה יובל?
ג.

איזה מאפיין בא לידי ביטוי בחשיבתו של יובל כמתואר לעיל?
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שאלות תרגול

שאלה 16

שרון הסייעת יושבת על מזרן הפעילות בכיתת הפעוטות וסביבה חמישה פעוטות כבני שנה זוחלים .על
המזרן פזורים צעצועים מגוונים ,שמוכרים להם והפעוטות מתעניינים בהם .שרון החליטה להציג לפעוטות
בובת יד פרוותית .היא הוציאה את הבובה מהמגירה ,הלבישה אותה על ידה ודובבה אותה בקולה .היא
עברה בין הילדים ,נתנה להם לחוש את הבובה בידיהם ואף ליטפה את הלחי שלהם עם הבובה .דנית נכנסה
לחדר ,ראתה את התנהלותה של שרון ואמרה לה” :תעזבי אותם ,יש להם מספיק משחקים על השטיח ,אל
תשגעי אותם".
א .באיזה שלב נמצאים הפעוטות לפי תיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה?
ב .מדוע חשוב לגרות את התינוקות והפעוטות מבחינה חושית?
ג.

מה היית אומרת לדנית?

ד .אילו גירויים חושיים היית מציעה לתינוק ולפעוט הנמצאים בשלב הסנסו-מוטורי?
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פרק  .6התפתחות שפתית
כאשר מקשיבים לשטף וקצב הדיבור של בני שלוש קשה להאמין שזה לא מכבר אמצעי הקשר היחידים
שלהם היו בכי או חיוך .בימים הראשונים לחייו ,התינוק קורא להוריו באמצעות בכי ובאותה הדרך ממש
”אומר" שהוא רעב ,צמא ,רוצה לטייל וכדומה .בגיל חודשיים בערך מצטרף החיוך המודע וזמן קצר אחריו
הצחוק בקול רם ויצירת קשר עין ,שמהווים חלק מיכולת התקשורת המתפתחת של התינוק.
השפה היא מערכת סמלים עשירה ומורכבת שיש ללמוד אותה על מנת להשתמש בה .השפה היא מרכיב
מרכזי בתרבות החברה האנושית כמו גם נורמות וסמלים .רכישתה היא יכולת המשותפת לכל בני האדם

כתוצאה מהירושה הגנטית המשותפת שלהם ואינה מצויה בקרב מינים אחרים .אומנם למינים רבים של
בעלי חיים יש יכולות תקשורת מאוד גבוהות אולם אף לא אחת מהן מופשטת ,גמישה ורחבה כשפה
האנושית .אין ספק כי תינוקות אנושיים מגיעים לעולם מצוידים בנטייה מוקדמת כללית ללמידת שפה ולכן
הם מצליחים להגיע בזמן כה קצר משלבי התקשורת הראשוניים לשפה מופשטת ועשירה.
במוח האנושי טבוע טווח אסטרטגיות ,מיומנויות ויכולות ספציפיות ,המאפשרות את רכישת השפה.
אחת הראיות לכך היא שהשפה הדבורה נלמדת כה מהר ובעזרת מעט מאוד הוראה מכוונת וגלויה .עדות
נוספת היא הדמיון בין תהליכי רכישת השפה בתרבויות שונות על אף השוני הרב במבנים הלשוניים ובדרכי
החיברות שלהן .רכישת השפה היא אחת המיומנויות הנרכשות באופן ספונטני ללא למידה מכוונת.
אין-סוף מחקרים נעשו במטרה לפצח את סוד הפלא השפתי המתרחש מהלידה ועד גיל שלוש והממשיך
ומשתכלל בהמשך .אחד המפורסמים שבהם הוא של פרופ' נועם חומסקי.

גישתו של חומסקי לרכישת השפה
לפי הפרופסור לבלשנות אברם נועם חומסקי ) (Avram Noam Chomskiתהליך רכישת השפה הוא מולד
וטבוע באדם .ההוכחות העיקריות לכך ,קשורות לעובדה שתהליך רכישת השפה מתקיים לפי אותם עקרונות
בכל העולם ,על אף השוני שקיים בין השפות השונות .כך למשל ,פעוטות סינים ופעוטות אמריקניים רוכשים
את שפת האם שלהם באותו תהליך .תהליך רכישת השפה מתקיים בפרק זמן קצר יחסית ובלי שמתקיימת
למידה ישירה .הפעוטות לומדים את השפה באופן טבעי על ידי אינטראקציות עם סביבתם .זאת על אף
שבאותן האינטראקציות קיימים שיבושים שפתיים רבים ואין הכוונה דקדוקית .תופעה זו נקראת ”דלות
הגירויים" .הכוונה היא שהקלט שהפעוטות מקבלים הוא דל וסופי ובכל זאת הם מצליחים לייצר משפטים
תקינים וחדשים בכוחות עצמם .משפטים שטרם שמעו אותם מהמבוגרים בסביבתם.
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על אף גישתו של חומסקי ,המביאה את הטענה שתהליך רכישת השפה הוא ביולוגי וטבוע באדם ,יש
חשיבות גבוהה לאינטראקציה השפתית עם הסביבה .למבוגרים בסביבתו של הפעוט יש תפקיד מכריע
בהתפתחות השפתית שלו ועל כך נרחיב בהמשך הפרק.

תהליך רכישת השפה
בהפקת שפה מעורבים תהליכים נירו-פסיכולוגים ,קוגניטיביים ,רגשיים וחברתיים רבים ,אשר התפתחותם
התקינה חיונית להצלחה בתפקוד השפתי .תהליך רכישת השפה הוא כאמור תוצאה של יכולת ביולוגית
מולדת וחשיפה לסביבה דוברת .זהו תהליך טבעי המתרחש ברצף קבוע .תוצאתו היא הפנמה לא מודעת
של אוצר מילים ומערכת חוקים.

תהליך רכישת השפה כולל שלושה שלבים:
 קלט — השלב בו שומעים את המילים והצלילים.

 עיבוד — מעבדים את המידע שנקלט ומאכסנים במוח באזור שמתמקד בשפה.
 פלט — שימוש במידע שנקלט ועובד ,או במילים אחרות — דיבור.
השפה כוללת מספר מרכיבים:
 מרכיבים צורניים
●
●
●

פונולוגיה — המערכת הצלילית שבתשתית השפה ,עיצורים ,תנועות ,הברות ,הטעמה.
מורפולוגיה — מבנה מילים.

תחביר — ארגון המילים לצירופים ולמשפטים באמצעות חוקים.

 מרכיב תוכני
●

סמנטיקה — משמעות המילים והמשפטים ,הקשרים בין הסמלים והאובייקטים שהם מייצגים.

 מרכיב שימושי
●

פרגמטיקה — הדובר משתמש בשפה בסביבות שונות ובמצבים שונים באופן שמשרת את מטרתו.

הבעת שפה תקינה דורשת תכנון המסר שרוצים להביע ,בחירת המושגים המתאימים ביותר להעברתו,
שליפת הייצוגים השפתיים של המושגים הללו ברמה סמנטית ,תחבירית ופונולוגית ,ארגון המילים במבנה
תחבירי והתייחסות למשוב של המאזין.
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חלק מהתהליכים נעשים בצורה אוטומטית יחסית והם מאפשרים להפנות משאבים קוגניטיביים רבים
יותר לתהליכים של תכנון המסר המועבר לזולת באמצעות המבע .אחד התהליכים המרכזיים בהבעת שפה,
הוא שליפת המילים המתאימות ביותר להעברת המסר מהזיכרון .כדי שהתקשורת תהיה מוצלחת המילים
הרלוונטיות צריכות להישלף מהזיכרון במהירות ובדיוק במהלך הדיבור וללא טעויות .תהליך זה אינו מודע
בחלקו ולכן הדובר אינו מסוגל בדרך כלל לתאר את הבחירה המהירה והמדויקת של המילים.
שלב המעבר מבחירת מילה לשליפת הייצוג השפתי )פונולוגי( שלה ,הוא פגיע במיוחד .זאת כיוון שהקשר
בין משמעויות מילים לייצוגיהן הפונולוגיים הוא שרירותי ותלוי בתקינות מערכות מוחיות מסוימות ,בעיקר
בצד השמאלי של המוח ,המתמחה בעיבוד שפה.

התפתחות רכישת השפה מלידה ועד גיל שש
מלידה עד ארבעה-שישה חודשים

עוד בהיותו עובר בבטן אמו ,התינוק שומע את השפה שבה מדברים בסביבתו .אכן נמצא במחקרים שתינוקות

בני ימים ספורים ,מגיבים באופן שונה לשפת האם שלהם לעומת שפה זרה .מהרגע שהתינוק נולד הוא קולט
את צלילי השפה והניגון שלה ומגיב אליה .ראשית הוא מגיב על ידי בעיטות ברגליו והנפות ידיים ובהמשך
בקולות משלו .בהתחלה הצלילים שהוא משמיע הם רפלקסיביים ונובעים ממערכות ,כגון אכילה ,בליעה
ומנגנונים פיסיולוגיים ראשוניים .בגיל שלושה חודשים בקירוב ,חלה התפתחות משמעותית בתקשורת
התינוק עם העולם הסובב אותו .אל החיוכים ,הצחוק והיכולת ליצור קשר עין מתחילים להתלוות גם קולות
המיה המכונים ”המית היונים" והשמעת קולות מכוונים בתגובה לקולות שמשמיעים הוריו.
התינוק לומד שיש בכוחו להפיק קולות ולאלה תהיה תגובה מצד הסביבה .תגובת הסביבה מאפשרת לו
ללמוד את הכללים הראשונים בתקשורת בין אישית — יצירת קשר עין ,האזנה לאחר והמתנה בתור כדי
לדבר .תגובות ההתפעלות מהקולות שהתינוק משמיע ,מעודדות אותו להמשיך להתאמן ולהתחיל למלמל.
כך הוא מתאמן ביצירת קשר בין-אישי .יש מבוגרים אשר נמנעים מדיבור עם תינוקות צעירים .היות
שהתינוקות אינם מבינים את שפתם הם חושבים שאין תועלת בדיבור אתם .חשיבה זו היא מוטעית כמובן
כי תינוק שלא ידברו אתו את השפה ,לא יוכל ללמוד אותה.
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”שפת האימהות"

מבוגרים משנים את דיבורם על מנת להקל על הפעוטות לרכוש את השפה .חוקרים מכנים את הדיבור
הזה ”שפת האימהות" ומאפיינים אותו במספר דרכים שנמצאו יעילות ותורמות לרכישת השפה:
א .דיבור בקצב איטי.
ב .שימוש במבנה פשוט של משפט מבחינה דקדוקית.
ג .חזרה על מילות מפתח.
ד .התמקדות באירועים ואובייקטים שמצויים ”כאן ועכשיו" )בהווה(.
ה .דיבור בטון גבוה מהרגיל ,עם התנגנות מוגזמת ומעט שיבושים ברצף.
ו .הדגשת פסיקים וצירופים תחביריים על ידי הפסקות בדיבור.
ז .שימוש בהגזמה בהבעות פנים.

ארבעה-שישה חודשים עד עשרה חודשים

בגיל חצי שנה בקירוב מתחיל התינוק ליזום את האינטראקציה הקולית .בשלב זה ניתן למצוא רצף בקולות
שהוא משמיע .תחילה אותה הברה חוזרת על עצמה ,אחר כך נוצר צירוף של שתי הברות .גם אם צירופי

ההברות נשמעים כמילים מוכרות ,אין זה אומר שהתינוק מדבר כיוון שבגיל זה הוא עדיין אינו מבין את
ההסמלה שבצירופי הצלילים השונים ,ההופכת אותם למילים .כך למשל תינוקות בגיל זה מצרפים את
ההברות ”אה-בה" בלי להתכוון למילה ”אבא".
בגיל שמונה חודשים בערך מבחינים אצל תינוקות בניצני הבנת שפה .למשל ,כאשר שואלים אותם ”איפה
אור?" הם מתבוננים למעלה .מבחינה קוגניטיבית ,ניתן לזהות ניצנים של יכולת ההסמלה של התינוקות
כשהם מתחילים להבין שלחפצים סביבם יש שם שמייצג אותם .לתינוק יש כבר כוונות והבנה רחבה יותר
לגבי תקשורת .הוא משמיע קולות כאשר הוא רוצה או אינו רוצה חפץ כלשהו ,הוא מסתכל לעבר הדברים
שהוא מתייחס אליהם .יש לו מחוות תקשורת כגון הצבעה כדי להביע את עצמו .גם מלמוליו מתחילים
להשתנות בהדרגה.
בגיל עשרה חודשים הוא ינסה לחקות בתור משחק הברות שהמבוגרים משמיעים לו .בשלב זה תינוקות מכל
העולם ,גם תינוקות חירשים ,ממלמלים באופן דומה.
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עשרה חודשים עד שנה

מיום ליום עוברים התינוקות מהשמעת הברות שונות ומגוונות להפקת צלילי שפה השייכים לשפת האם
בלבד .בשלב זה חל שוני בין מלמולים של תינוקות ממקומות שונים בעולם .עם הזמן מתחילה להשתלב גם
הנגינה )האינטונציה( של השפה בעת המלמול .לעתים נדמה שהתינוק אומר מילים שלמות בשפה למרות
שלדיבורו אין כל משמעות .בשלב זה תינוקות חירשים מפסיקים לרוב למלמל.
קודם לשלב הפקת המילה הראשונה פעוטות מאמצים לעצמם לעתים הברה מסוימת או צירוף של הברות,
המייצגים עבורם באופן קבוע פעולה מסוימת או חפץ כלשהו .צירופי הברות אלו מוגדרות כ"מילים טרומיות",
לדוגמה ,צירוף ההברות ”בה-בה" יכול לסמל את המילה ”בקבוק" .מילים טרומיות אלו צפויות להיעלם עם
הזמן ולהפוך למילים ”אמיתיות" ,למרות שיש פעוטות הממשיכים להשתמש בהן לצד המילים המוכרות.

שנה עד שנה וחצי

לקראת גיל שנה ,עוד לפני התחלת הדיבור ,מרגש לגלות כי התינוק מבין יותר ויותר את השפה .הוא כבר
מזהה את שמו הפרטי ומגיב לקריאה בשמו ,הוא מתחיל להבין הוראות מילוליות פשוטות ,כגון” :תן חיבוק",

”תביא את הנעליים"” ,הנח את המשחק על השולחן" .הוא מקשר בין מילים של שירים לתנועות מלוות
ומצליח לבצע אותן .הבנה זו מתרחשת בזכות תגובת הסביבה להתנהגות הילד .תינוקות נוטים להצביע
על חפצים בסביבתם והמבוגרים קוראים בתגובה בשם החפץ .לאט ,בזכות הזיכרון הגדל של התינוק ,הוא
מצליח ליצור לעצמו אוצר מילים המקשר בין עצמים שונים הקיימים סביבו לבין הצלילים המייצגים אותם.
בגיל שנה בקירוב אומרים רוב הפעוטות את מילתם הראשונה .במקביל לכך הם מתחילים ללכת .משלב זה
והלאה אוצר המילים הולך ומתרחב ובמקביל מתפתחת ההבנה וההפקה של מילים .בין גיל שנה לשנה וחצי
מצפים מפעוט להגיד ולהבין בין שתיים לחמישים מילים.

שנה וחצי עד שנתיים

בחודשים אלה מתרחשים שני תהליכים עיקריים בהתפתחות השפה .אוצר המילים של הפעוט הולך

ומתרחב בקצב מסחרר והיכולת הדקדוקית שלו הולכת ומשתכללת .המשפטים הראשונים שלו מופיעים
בגיל שנה וחצי בערך ומכונים ”משפטים טלגרפיים" ,שנוצרים על ידי הצמדת שתי מילות תוכן זו לזו ללא
מילות קישור והטיות .עם הזמן מתארכים משפטיו ומתווספים אליהם כינויי גוף ,מילות קישור ,הטיות ועוד.

בשלב זה שפת הפעוטות יצירתית ומקורית .הם יוצרים צירופי משפטים חדשים שלא שמעו מעולם מהמבוגרים
סביבם .לדוגמה” ,אבא טלפון"” ,די תפוח" .משפטיו הראשונים של הפעוט מצייתים לחוקי התחביר הבסיסיים
של שפת אימו .מתוך כך שיער חומסקי כי כללי הדקדוק מולדים; הם מקודדים במוח התינוק ומתגבשים אצלו
בהתאם לשפה הספציפית אליה הוא נחשף .השערה זו נתמכת על ידי ממצאים מתחום חקר המוח.
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הבדלים בין-אישיים בקצב רכישת השפה

הורים רבים רואים את קצב התפתחות ילדיהם בתחומים השונים כמשקפים את הצלחתם ההורית.
כתוצאה מכך ,לא אחת נוצר לחץ סביב משימות התפתחותיות שונות ,כגון :הליכה ,משחק משותף
והתפתחות השפה .חשוב לתת את הדעת לשני היבטים שונים של ההתפתחות השפתית — הבנת
השפה ודיבור .קיימים הבדלים גדולים בין פעוטות ביכולת הבנתם וביכולת הדיבור .יש פעוטות שבגיל
שנה וחצי מבינים מספר מילים רב אך יכולים לבטא רק מילים מעטות .כמו כן ,יש פעוטות שאוצר
המילים שלהם רחב יותר .השונות הבין אישית קשורה לשני גורמים מרכזיים שהוזכרו כבר:
 .1גורמים מולדים — מאפייני מזגו של הילד ,קשיים פיסיולוגיים שקשורים לאזור הפה ועוד.

 .2גורמים סביבתיים — כמה מבוגרים יש בסביבתו של הילד ,באיזו מידה הוא חשוף לגירויים שפתיים,
מהו המבנה המשפחתי ועוד.

כאנשי מקצוע חשוב להרגיע את ההורים המודאגים ולהדגיש בפניהם את השונות הרחבה שקיימת
בתחום ההתפתחות השפתית .כדאי גם לדעת שברוב המקרים לפני גיל שלוש אין צורך לפנות לאנשי
מקצוע בתחום .עם זאת יש לתת את הדעת למקרי קיצון בהם ניכר איחור משמעותי ולהסב ,בכל

זאת ,את תשומת לב ההורים ,לבדיקת שמיעה או בדיקה התפתחותית אחרת.

שנתיים עד שנתיים וחצי

בגיל זה צירופי המשפטים ממשיכים להשתכלל וכוללים כבר שלוש-ארבע מילים .כמו כן מתפתחת גם
הכוונה .עד כה הפעוט אמר מילים כדי לצוות על פעולה או בקשה כלשהי .בשלב זה מתחילה שיחה מורכבת

יותר הכוללת שאלות ומושגי יסוד בסיסיים.

שנתיים וחצי

מגיל שנתיים דיבורו של הפעוט הולך ומשתכלל כאמור .המשפטים הטלגרפיים הופכים למשפטים ארוכים
ומורכבים יותר” ,אבא טלפון" הופך ל"אבא מדבר בטלפון" .הוא מוסיף הטיות יחיד ורבים למילים ,כגון :חלון
— חלונות ,קציצה — קציצות .מתוך אותם עקרונות לפעמים הוא טועה ואומר בלון — בלונות ,ביצה — ביצות.

שיבושים אלה מלמדים שהפעוט למד והפנים את חוקי השפה וכי הוא עושה בהם שימוש רחב .הוא מתחיל
לשאול שאלות מורכבות ולהשתמש במשפטי שלילה.
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גיל שלוש עד ארבע

אוצר המילים של הפעוט כבר גדול למרות ששפתו עדיין פשוטה .הוא כבר יודע לשיים צבעים ומושגים
ואפשר לנהל אתו שיחות .עדיין קיימים שיבושים בהיגוי מילים ,כגון :נתנתי )נתתי( ,מחמניה )לחמנייה(,
ניקניק )פיקניק( .שיבושים אלה בגיל זה ,הם חלק משלבי התפתחות פיסיולוגיים .אם לאחר גיל שלוש,
שיבושי הלשון עדיין רבים והוא מחליף בין אותיות ואינו מובן בצלילים רבים ,רצוי לקחתו לקלינאית
תקשורת כדי שדיבורו יהיה מובן לסביבתו ולא רק להוריו.
מגיל שלוש הילד שואל שאלות של ”איך"” ,למה"” ,כמה" .שאלות אלה מעידות ,מעבר להתפתחות השפה,
על התפתחות קוגניטיבית וסקרנות .השפה הופכת להיות כלי העוזר לו להשביע את סקרנותו וללמוד על
העולם .בגיל זה ,נוסף לשפה ,מתרחבים מאוד הידע בנוגע לזמנים ,משפטי תנאי ”אם-אז" וגם מושגי היחס
שהופיעו בגיל שנתיים – ”מתחת"” ,מעל"” ,ליד".

גיל ארבע עד שש

אוצר המילים ממשיך להתפתח ,יכולת החריזה והחלוקה להברות מתפתחת ,מתגבשת ההבנה שמספר
מציין כמות והעיסוק במספרים אופייני לגיל זה .עכשיו אפשר להמשיך את הדו-שיח שהתחלנו לנהל עם
התינוק בחודשי חייו הראשונים ,ברמה גבוהה הרבה יותר .בני השש כבר בוגרים מבחינה שפתית .הם יודעים
לדבר על רגשותיהם ,יודעים את מילות הנימוס ויודעים לפענח את טון הדיבור של הזולת.

תפקיד המחנכת-מטפלת בהתפתחות השפתית
השפה היא כלי תקשורת וחלק מרכזי בתרבות .מרבית תהליך החיברות )התהליך שבו מועברת לילדים

התרבות בה הם חיים( מתקיים על ידי שימוש בשפה .באמצעות השפה הילד יכול לרכוש חברים ,ליהנות
ממשחק עם אחרים ,ללמוד מהסובבים אותו ,לדון ברעיונות ועוד .תפקיד המבוגר לעזור לילד לרכוש את
השפה ואת השימושים בה ולהכין אותו לחיים עצמאים ,שבהם שימוש בשפה הוא הכרחי.
יש להבחין בין שני שימושי שפה עיקריים:
 .1שפה כתובה — שפה ספרותית וגבוהה שניתן למצוא בספרות ושירה .הילדים יוכלו להיחשף לשפה
הכתובה בעת הקראת דקלומים ,סיפורים ושירים .החשיפה לשפה הכתובה כוללת גם את החשיפה
לאותיות ,למילים ולמשפטים ,קרי” ,ניצני אוריינות" .נרחיב על הנושא בהמשך הפרק.
 .2שפה דבורה — שפת היום-יום שמשתמשים בה ליצירת תקשורת בין אישית בדיבור .הילדים יוכלו
להיחשף לשפה הדבורה על ידי אינטראקציה שהם שותפים לה או עדים לה .יש חשיבות גבוהה לדוגמה
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אישית של המבוגרים בסביבתם ,מידת התיווך שלהם והמידה שבה הם משקפים באופן מילולי את
מעשיהם ,תחושותיהם וחוויותיהם.

דיבור הוא תקשורת קולית בעזרת מילים והמילים הן חלק מהשפה .יכולת הדיבור חשובה לתפקודו של
האדם בחברה וּפגם בדיבור נחשב ללקות.
להלן מספר עקרונות מנחים בדיבור עם ילדים:
 להגיב לניסיונות הדיבור של התינוק בהקשבה ובהתפעלות .ההתלהבות תעודד אותו להמשיך למלמל
ולתקשר.
 לדבר עם התינוק בשפה פשוטה ,במילים ברורות ולשמור על כללי דקדוק נכונים.
 לדבר אל התינוק בקצב רגיל .אין לדבר באטיות או בהדגשות יתר.
 לפנות אל התינוק בטונים מתנגנים וגבוהים ,כך קל לו יותר להקשיב ,מאשר לדיבור מונוטוני.
 לדבר על דברים שהתינוק רואה ,לקרוא להם בשמם ולהצביע עליהם.
 להגיב ליוזמות הפעוט — כאשר הפעוט מצביע על חפץ ,המבוגר יאמר בקול את שמו ויאפשר לו לגעת בו.
 לשיר לתינוק ולהקריא לו סיפורים מגיל צעיר .למרות שהמילים אינן ברורות לו עדיין ,הוא מקשיב
לאינטונציה של השפה ולומד לקשר בין ההקשבה לתחושה הנעימה .בהמשך ,אוצר המילים שלו יגדל
בזכות הרגל זה.
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 לשאול שאלות בעת דיבור כדי לשמור על הקשב של הפעוט.
 ללוות במלל פעולות שעושה המבוגר או הפעוט ,המשקף את הפעולה.
 לגלות סבלנות לקצב הדיבור של הפעוט ולאפשר לו לסיים את דבריו בנחת .אין להשלים עבורו את
משפטיו.
 כאשר הילד מדבר במשפט טלגרפי כדאי לחזור על דבריו ולהרחיב את המשפט.
 אין להכריח את הילד לדבר על מנת להשיג משהו שהוא חפץ בו .חווית הדיבור צריכה להיות נעימה
וחיובית.
 כאשר הילד טועה בהגיית המילים או משבש מילה ,אין לתקנו ,יש לחזור על המילה בהגייתה הנכונה.

דיבור עם ילדים במסגרת החינוכית
למטפלות במסגרות החינוכיות יש תפקיד מכריע בהתפתחות השפתית של תינוקות וילדים צעירים .חשוב
לתת את הדעת לעקרונות הדיבור עם הילדים ,כפי שתוארו בפרק הקודם .עם זאת יש לשים לב לשני
עקרונות נוספים:
 .1הקשבה ממוקדת — לא די בהקשבה פסיבית ,על המטפלת להראות לילדים שהיא מקשיבה להם .הדבר
יעשה על ידי שינוי בשפת הגוף — הפניית המבט ,יצירת קשר עין ,הפניית הגוף לעבר הילד המדבר .כל
אלה יעבירו לילד את המסר שדבריו הם בעלי משמעות עבור המטפלת.
 .2תגובה לדברי הילד — חשוב שהמטפלת תגיב לדברי הילד ותעודד אותו להמשיך בשיחה .כך למשל היא

יכולה לבקש ממנו ”ספר לי" )בתנאי שזו בקשה שמתאימה ליכולותיו( ,לתת לו זמן לארגן את מחשבתו
ולכוון אותו על ידי הצגת שאלות מנחות.

חשוב לזכור שהילדים רואים במטפלת דמות לחיקוי .הם לומדים ממנה כיצד מדברים ,מקשיבים ומגיבים

לדברי הזולת .כאשר היא מגיבה בכעס או חוסר סבלנות לדברי ילד מסוים הם יכולים לחקות את התנהגותה
ולחשוב שזו דרך מקובלת לתגובה.
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מתי נוכל לעזור לילדים לפתח יכולות שפתיות?

 .1בעת הקראת סיפור — בזמן הקראת סיפור הילדים נחשפים לאוצר מילים .חשוב להסביר לילדים
מילים חדשות ,לשאול אותם מה יקרה בהמשך הסיפור )כדי לעודד את הדמיון ,את החשיבה
ואת השפה שלהם( .זאת כמובן ,בהתאם לרמת התפתחותם.
 .2בזמן משחק — בזמן משחק חשובה נוכחות המחנכת-מטפלת כיוון שהיא יכולה לתווך בין הילדים,
לשקף רגשות ,לעזור בפתרון קונפליקטים שמתעוררים במשחק ולתת חלופות תקשורתיות.

לדוגמה ,במקום לחטוף צעצוע ולבכות ,אפשר לבקש” :תן לי בבקשה את הטרקטור".
 .3בזמן הארוחה — מומלץ לנקוב בשמותיהם של המאכלים שאוכלים )כריך ,לחם ,חומוס ,גבינה(
וכן בשמות כלי האוכל )צלחת ,מזלג( .כמו כן ,העשרה שפתית במהלך הארוחה יכולה לכלול
דקלומים שקשורים לנושא.

תוקפנות וגמגום בין גיל שנתיים לארבע וחצי
יכולות ההבנה והחשיבה המתפתחות יוצרות אצל הפעוט רצון עז להתבטא ,אולם לרוב קיים פער בין יכולת
החשיבה שלו ליכולת שליפת המילים .פער זה מוביל לעתים לגמגום טבעי אשר אמור לחלוף ללא התערבות
מקצועית בגיל שלוש בקירוב.
ביטוי נוסף לתסכול שחשים פעוטות כאשר אינם מצליחים לבטא את עצמם מילולית בגיל זה ,מובע לעתים
בהתנהגות תוקפנית .הם נוטים לנשוך או לדחוף ,כיוון שברור להם מהו רצונם אולם הם מתקשים להעביר את
המסר לסביבה .במקרה כזה חשוב להציב לפעוט גבול ברור בנוגע לגילויי תוקפנותו ובמקביל לנסות לעזור לו
לבטא את רגשותיו במשפטים ,כגון” :אתה מאוד רוצה לשחק עם אורי והוא לא משתף אותך"” ,אתה כועס על
רן?" .כאשר הפעוט מרגיש שרגשותיו מובנים תסכולו פוחת וכך גם הצורך שלו לבטא דחפים תוקפניים .כאשר
המבוגרים משקפים לו את תחושותיו במילים הוא לומד כיצד לבטא את עצמו באופן מילולי.

דו-לשוניות
דו-לשוניות הוא מצב שבו הילד נחשף מראשית חייו לשתי שפות אם .הדבר יכול לקרות כאשר המשפחה
עוברת להתגורר בחוץ לארץ או כשלכל אחד מההורים שפת אם שונה ובה הם משוחחים עם התינוק .ילדים
דו-לשוניים נוטים לדבר מאוחר יחסית ,אולם עיכוב זה מצטמצם בגיל שנה וחצי-שנתיים בערך והרווח
שלהם גדול.
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בשלבי הלמידה הראשונים התינוקות אינם קולטים שהשפות הן שתי מערכות נפרדות והם נוטים ללמוד
מילים יחידות בכל שפה .רק בשלב מאוחר הרבה יותר הם מבינים שאפשר לתרגם מילים משפה אחת
לאחרת .ילדים דו-לשוניים מערבבים בהתחלה בין שתי השפות או עוברים ביניהן בזמן הדיבור באופן
אקראי .ערבוב השפות קורה לעתים כאשר הילד מכיר מילה מסוימת רק באחת מהשפות או כאשר מושג
מסוים קשור מאוד להתנסויותיו של הילד בשפה אחת ולא באחרת .ילדים אלה רוכשים שתי שפות אם ,ואין
ספק כפי שציינו ,שהרווח שלהם מכך עצום .זאת מכיוון שקיימת תקופה קריטית לרכישת כללי תחביר של
שפה באופן ספונטני ולאחר מכן יכולת זו נשחקת.
רווח נוסף הוא שילדים אלה נוטים לפתח כישורי שפה גבוהים במיוחד .כישורים מטא-לשוניים מאפשרים
לילד לנתח שפות ולהבינן ברמה גבוהה במיוחד ,לפתח גמישות קוגניטיבית ויכולת לחשוב על השפה
כמערכת שרירותית בשלב מוקדם יחסית .העיכוב הראשוני בביטוי השפתי מצטמצם אצלם ואז הם יודעים
לדלג במהירות ובגמישות בין השפות ולפנות לכל אחד מההורים בשפתו .כדי שיכולת זו תתפתח חשוב שכל
אחד מההורים יתמיד לדבר בשפה שלו ולא ידלג משפה לשפה .אם הילד אינו מקבל הזדמנות להשתמש
בשתי השפות קיים סיכוי רב שהוא יאבד את המיומנות בשפה כאשר יכנס לבית הספר.
ילדים בעלי קושי בהתפתחות שפה לא ירוויחו מדו-הלשוניות ואפילו יפגעו ממנה .ההורים והסביבה של
ילדים שגדלים בבית דו-לשוני צריכים להיות עירניים ולעקוב אחר התפתחות שפת התינוק .מומלץ להתייעץ
עם קלינאי תקשורת במקרה של ספקות.

בעיות בהתפתחות השפה
שלושה אחוזים מכלל התינוקות משמיעים את המילה הראשונה בגיל תשעה חודשים ,עשרה אחוזים עושים
זאת בגיל עשרה חודשים וכחמישים אחוזים משמיעים את המילה הראשונה בגיל שנה .בגיל שנה וחצי יהיה
לתשעים אחוזים מהתינוקות אוצר מילים של עד עשר מילים בעלות משמעות .תינוקות שנשארים לאורך
זמן עם מטפלת ואינם נחשפים למגוון רחב של אנשים ,עלולים להיות מעט יותר אטיים בהתפתחות הדיבור
כיוון שההזדמנויות שלהם לתקשר דלות יותר .כחמישה אחוז מכלל הילדים מאחרים בהתפתחות השפה
שלהם .קשה לקבוע מתי נחשב העיכוב לאיחור התפתחותי ,אולם מומלץ לפנות לייעוץ במקרים האלה:
 גיל חצי שנה — התינוק אינו מגיב לרעש חזק ,הוא אינו מסובב את הראש למשמע רעש פתאומי ואינו
נבהל .התינוק אינו ממלמל ואינו מגיב לקולות הוריו ואנשים אחרים.

 גיל שנה — התינוק אינו מפיק צליל מכוון המסמל משהו שהוא רוצה .הוא אינו מבין כשמדברים אליו
ואינו מבצע את מה שמבקשים ממנו כיוון שאינו מבין.
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 גיל שנתיים — הפעוט אינו שואל ואינו מבקש דברים בצורה מילולית.
 גיל שלוש — רק אנשים שרגילים לשפת הילד מבינים אותו.

לעתים העיכוב הוא עקב בעיית שמיעה חולפת או קבועה ,אולם יש מקרים שהסיבה היא נירולוגית,
קוגניטיבית או הפרעה בספקטרום האוטיסטי .כאשר קיימות חריגות בהתפתחות השפה ,מומלץ לפנות
לרופא ילדים או לקלינאית תקשורת .קלינאית התקשורת מאבחנת ומטפלת בבעיות תקשורת .היא מנחה
את ההורים כיצד לפעול בבית ובונה לילד תוכנית ייחודית שתענה על צרכיו .ככל שהבעיה מאובחנת בגיל
צעיר יותר תוצאות ההתמודדות טובות יותר.

אוריינות בגיל הרך
אוריינות ,בהגדרת המילונים ,משמעותה ידיעת קרוא וכתוב ,היכרות עם השפה הכתובה ומידת יכולתו של
היחיד להיות מעורב בעולם התרבות על תחומיו ותפקודיו השונים — בתרבות הלשונית הכתובה והמדוברת,
הנקראת ,הנשמעת והנצפית .המושג ”ניצני אוריינות" מדגיש את ההיבט ההתפתחותי של תהליכי רכישת
הקריאה והכתיבה ,מכלול היכולות והכישורים המופיעים החל מהילדות המוקדמת וסוללים את הדרך

לרכישת קרוא וכתוב בבית הספר.
התפיסות הישנות ראו את רכישת השפה הדבורה והשפה הכתובה כתהליכים נפרדים המתפתחים באופן
שונה מבחינת רצף הזמן .את השפה הדבורה ראו כתהליך המתפתח מינקות ואילו השפה הכתובה
כתהליך שמתפתח מתחילת בית הספר .על פי תפיסה זו ,ההנחיה הייתה כי אין לחשוף את הילדים
לשפה הכתובה לפני גיל בית הספר ,שם יקבל הילד את ההכוונה השיטתית בנושא .מחקרים עדכניים,
לעומת זאת ,מציגים את ההתפתחות האוריינית כתהליך התפתחותי של האזנה ,דיבור ,כתיבה וקריאה
המתקיימים הן באופן מקביל והן בצורה אינטראקטיבית בתוך תרומה הדדית זה לזה .הילדים חיים
בסביבה בה אנשים מדברים ,מאזינים ,קוראים וכותבים .הם לומדים להאזין מתוך התנסותם הטבעית
בהאזנה ודיבור .הילדים נמצאים בתהליך חשיפה מתמשך לשפה הדבורה והכתובה ונוטלים חלק
בתהליכים אורייניים כבר מגיל צעיר.
כיום ידוע כי תהליכי ההתפתחות והשליטה בשפה הדבורה והכתובה שלובים זה בזה וניזונים זה מזה .חינוך
אורייני הוא חינוך שמלמד את הילד להפיק משמעות מתמליל ולהפיק תמליל משמעותי בשפה הדבורה
והכתובה.
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כמות השיח של ההורים עם ילדיהם הצעירים ומידת מעורבותם של ההורים בשיחות ,משפיעים על אוצר
המילים של הילד .סגנון השיחה של ההורים קשור לעושר השפה של הילדים ולאוצר המילים שלהם .שאילת
שאלות במהלך שיחה ועידוד הילד להביע את עצמו מגדילה את רמת הבנת הנשמע שלו בגיל שש ואת
יכולת הניסוח שלו.
קריאת ספרי ילדים בגיל הרך 10תורמת מאוד להתפתחותם האוריינית של ילדים ,כאשר היא נעשית בדרך
נכונה .הקראת ספרים תורמת להעשרה שפתית ,הרחבת אופקים ,הקניית ערכים ,פיתוח הדמיון ,קישור בין
המילה הכתובה לדבורה .לכן ,בעת הקראת ספרים לילדים חשוב להקפיד על הכללים שלהלן ולתת את
הדעת למידת ההתאמה לשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד:
 לערב את הילד ולהפעילו.
 לשאול שאלות מאתגרות ופתוחות במהלך הקריאה ולשחזר את הסיפור.
 לאפשר לילד להשלים את הסיפור או המשפט.
 לאפשר לילד להמציא סוף אחר לסיפור.
 לקשר את הסיפור לחוויות והתנסויות אחרות של הילד.
 להשתמש באמצעי המחשה ,במיוחד בגיל צעיר.
 להמחיז את הסיפור עם הילדים.
 לעשות עבודת יצירה בעקבות הסיפור.

10

ראה חוברת "הפעוט והעולם הקסום של ספרות הילדים" ,בהוצאת "מאה — המחלקה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי".
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סיכום
תהליך רכישת השפה מתבצע באופן ספונטני וטבעי לחלוטין בניגוד לקריאה ,כתיבה ומיומנויות נוספות
המחייבות למידה .המילה הראשונה שהפעוט אומר זוכה לתשומת לב רבה מצד האנשים הקרובים לו.
תשומת הלב סביב ”הדיבור" מעודדים את הפעוט להמשיך במאמציו ולחזור על אותן מילים הזוכות לדברי
השבח.
התפתחות השפה כוללת בתוכה לא רק את אופן הדיבור של הילד ומספר המילים שהוא מצליח להגות אלא
גם את היכולת להבין את השפה – להבין הוראות ולמלא אחריהן ,להקשיב לסיפור ,להגיב לפניות של אחרים
ולשחק על פי שירים ודקלומים.
בשלבים הראשונים לרכישת השפה קיים פער עצום בין יכולת הדיבור של הילד ובין הבנתו .התסכול של
הפעוט ,הנובע מאי יכולתו להביע את עצמו ,מוביל פעמים רבות להתנהגות תוקפנית – דחיפות ,נשיכות
וצעקות .רוב התגובות האלה יעלמו עם התחלת הדיבור.
כאשר קיים עיכוב משמעותי בשלבי התפתחות השפה ,בפיענוח המסרים המילוליים ובהגייה ,חשוב לפנות
להתייעצות מקצועית.
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מילון מושגים

מילון מושגים
שפה

מערכת סמלים עשירה ומורכבת שיש ללמוד אותה כדי להשתמש בה .השפה היא מרכיב מרכזי בתרבות של

כל חברה.

”המיית יונים"

הקולות הראשונים שהתינוק מפיק בגיל  3חודשים בקירוב ,הם נשמעים כקולות היונים ולכן מכונים כך.

משפטים טלגרפיים

צירוף שתי מילות תוכן זו לזו ללא מילות קישור וללא הטיות .צירוף זה מייצג למעשה את המשפטים

הראשונים של הפעוטות וניתן לצפות לו בגיל שנה וחצי בקירוב.

שפה כתובה

שפה ספרותית וגבוהה שניתן למצוא בספרות ושירה .הילדים נחשפים לשפה הכתובה בעת הקראת
דקלומים ,סיפורי ושירים.

שפה דבורה

שפה יום-יומית שמשתמשים בה ליצירת תקשורת בין-אישית בדיבור .הילדים נחשפים לשפה הדבורה על
ידי אינטראקציה בין-אישית המתקיימת אתם או שהם עדים לה.

דיבור

הדיבור הוא תקשורת קולית בעזרת מילים.

תהליך חיברות

תהליך שבו מועברת לילדים התרבות בה הם חיים .במסגרת תהליך החיברות לומדים הילדים על הנורמות
המקובלות בתרבותם וכן את השפה בה משתמשים בחברה.

אוריינות

ידיעת קרוא וכתוב ,היכרות עם השפה הכתובה ועם תרבותה על היבטיה השונים.
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שאלות לתרגול
שאלה 1

הסבירי מדוע חשוב לדבר עם תינוקות מרגע היוולדם.

שאלה 2

כיצד תעודדי את התפתחות השפה אצל תינוקות בגילאי שלושה חודשים? הציעי שלוש דרכים.

שאלה 3

כיצד מומלץ לדבר עם ילדים צעירים? צייני לפחות חמישה עקרונות.

שאלה 4

כיצד נעודד את ההתפתחות השפתית אצל פעוטות בני שנה וחצי? הציעי שלוש דרכים.

שאלה 5

אתי הסייעת מאוד מודאגת ממצבה של אגם בת השנתיים וחודש .אגם כמעט ואינה מדברת ,היא מביעה את
עצמה בעיקר בתנועות גוף ומשתמשת במילים יחידות .לעומת זאת ,יעל שהיא בת שנתיים בדיוק מדברת
בצורה ברורה וחלקה .יודעת לבטא מילים רבות בצורה ברורה .מה תגידי לאתי?

שאלה 6

הסבירי מהו ההבדל בין ”שפה כתובה" ל"שפה דבורה".

שאלה 7

הציעי שלוש דרכים בהן ניתן לפתח את האוריינות של ילדים בגיל הרך.
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בפרקים הקודמים עסקנו בהיבטים השונים של ההתפתחות הנורמלית .עיקרו של פרק זה הוא עיסוק
בהתפתחות שהיא מחוץ לנורמה .קרי ,עיכובים התפתחותיים חריפים ,ליקויים התפתחותיים ,מומים
וקשיים שונים .ההתפתחות הנורמטיבית )ראה פרק מבוא( היא למעשה טווח הממוצע של האוכלוסייה,
כאשר תופעות שנמצאות מחוץ לטווח הנורמה נחשבות לחריגות .עקומת גאוס מתארת כאמור באופן גרפי
את ההתפלגות הנורמלית באוכלוסייה .עקומה זו מציגה את הכמות הרבה ביותר של האוכלוסייה כמתרכזת
באזור הממוצע כאשר גם קצות העקומה ,בהם מוצגת כמות קטנה של אוכלוסייה ,נמצאים בטווח הנורמלי.
ההתפתחות החריגה אינה מוצגת בעקומת ההתפלגות הנורמלית היות שהיא נמצאת ,כאמור ,מחוץ לטווחי
הנורמה .כך למשל ,כאשר מתייחסים להתפלגות היכולת השפתית של ילדים בגיל שנתיים ,הממוצע נע בין
 75מילים ל .220-כל ילד בן שנתיים שיודע לומר פחות מ 25-מילים או יותר מ 300-נמצא מחוץ לטווח
הנורמה .היציאה מהטווח ,בחלק הנמוך שלו ,מעידה על עיכוב התפתחותי .עיכוב התפתחותי בהיבט אחד
יכול להתברר כפונקציה של זמן ,אך גם יכול להיות שהוא מהווה סמן לבעיה התפתחותית רחבה.
במהלך הפרק נתייחס לבעיות התפתחותיות שונות במטרה לחשוף את אנשי החינוך ,אנשי הטיפול וההורים
לסימפטומים השונים .איתור מוקדם של בעיות התפתחותיות יכול לסייע לילדים אשר יופנו לאיש המקצוע
בתחום הרלוונטי או ,בהתאם לצורך יועברו למסגרת הולמת ויקבלו את הטיפול המתאים לצורכיהם.
יש כאמור לשים לב למקרים הנראים חריגים אך אין זה מתפקידה של המחנכת-מטפלת לאבחן ילדים
בעצמה .אם עולה ספק לגבי מהלך וקצב ההתפתחות של ילד מסוים ,יש להיוועץ באנשי מקצוע מהתחום
הרלוונטי .כמו כן ,יש להביא בחשבון שלעתים קרובות ,כאשר האבחון אינו חד משמעי ,מומלץ להמתין
עד גיל שלוש בקירוב לקבלת תמונה מלאה לגבי התפתחותו של הילד .הדבר נכון גם כאשר יש עיכוב
התפתחותי רק בתחום אחד )שפתי ,חברתי ,רגשי ,מוטורי( ולא עיכוב התפתחותי גורף.
בטרם נעסוק בהפרעות ההתפתחותיות השונות נפרט את גורמי הסיכון שעלולים להוות גורם פוגע במהלך
ההתפתחות הנורמלית.
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גורמי סיכון התפתחותיים
גורמי סיכון הם כל מאפיין או תנאי שעלולים לפגוע במהלך התקין של ההתפתחות ומגדילים את הסיכון

להתפתחות הפרעה כלשהי .כך למשל ,גורמי סיכון להתפתחות לקות שפתית בילדות הצעירה ,כוללים מנת
משכל ) (ׂׂIQנמוכה של ההורים ,מנת משכל נמוכה של הילד ,טיפול לא נאות של ההורים ,מחסור באמצעים
כלכליים ,בריאות לקויה של ההורים ועוד.

נקודה למחשבה

מדוע כל אחד מהגורמים שלעיל מהווה גורם סיכון להתפתחותה של לקות שפתית
של ילדים בגיל הרך?

חשוב לזכור שכאשר עוסקים ב"גורמי סיכון" עוסקים למעשה בסטטיסטיקה .אין זה אומר שכל ילד שגדל

בתרבות עוני יפתח בוודאות ליקוי שפתי .משמעות הדברים היא שסיכוייו של ילד שגדל בתרבות עוני,

לפתח ליקוי שפתי ,גדולה יותר מהסיכוי הממוצע באוכלוסייה כולה .בהתייחס לגורמי הסיכון יש להביא
בחשבון גם את גורמי ההגנה .ביכולתם של גורמים אלה להקטין את הסיכונים שקיימים להתפתחות קושי

או לקות .כך למשל ,גורם הגנה יכול להיות תמיכה בהורים על ידי המשפחה המורחבת או מספר קטן של
ילדים במשפחה.
קיימות מספר קבוצות של גורמי סיכון התפתחותיים:
גורמים הקשורים בהריון

 .1מחלות האם — וירוסים רבים יכולים לעבור דרך השלייה וחלקם עלולים להשפיע בצורה חמורה על
העובר .לדוגמה ,ילדים שאימם חלתה באדמת בעת ההריון ,הם בעלי סיכון גדול יותר להיוולד עיוורים,
חירשים ,עם פיגור ובעלי מומים בלב.
 .2תת תזונה של האם — תזונה נאותה במהלך ההיריון חשובה להולדתו של תינוק בריא .אם תזונת האם

בשלושת חודשי ההיריון הראשונים אינה תקינה ,הדבר עלול לגרום ללידת עובר נמוך ורזה .גם תזונה
לקויה בשלושת חודשי ההיריון האחרונים עלולה לגרום לבעיה התפתחותית ,לדוגמה ,ירידה במספר
תאי המוח שהעובר נולד אתם.

 .3השפעת תרופות — קיימות תרופות שונות המותרות על פי חוק ונמכרות ללא מרשם רופא אבל עלולות

להיות להן השפעות משמעותיות על התפתחות העובר .דוגמה לכך היא תרופה בשם ”תלידומיל"

שנמכרה בקנדה ובאירופה בתקופת שנות ה .60-מטרת התרופה הייתה מניעת בחילות בוקר בעת
היריון .נשים שהשתמשו בתרופה במהלך חודשי ההיריון הראשונים ילדו עוברים עם מומים קשים )בלי
אוזניים ,בלי גפיים(.
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 .4חשיפה לקרינה — קיימים סוגים שונים של קרינות אליהן עלולה להיחשף האישה במהלך הריונה

)קרינה מצילומים וסריקות רפואיות שונות ,קרינה כתוצאה מהפצצות( .חשיפה משמעותית לקרינה
בעת ההיריון עלולה לגרום להתפתחות מומים בעובר ,ללידה מוקדמת ולמשקל נמוך של העובר )תלוי
בשלב ההיריון בעת החשיפה ולרמות הקרינה(.

 .5התמכרות לסמים ולאלכוהול — נשים בהיריון שהן שתייניות )כלומר ,צורכות יותר מארבעה משקאות
חריפים ביום( מקטינות את הסיכוי שלהן ללדת ילד חי ובריא .שליש מהתינוקות של נשים שתייניות
נולדים עם מכלול בעיות שנקראות ”תסמונות אלכוהול בעובר" .תסמונת זו כוללת בעיות גדילה ,תווי
פנים יוצאי דופן )אף פחוס ,עיניים רחוקות זו מזו ושפה עליונה לא מפותחת( ובעיות במערכת העצבים
המרכזית שכוללות פיגור שכלי ,היפר אקטיביות ועוד .גם לתינוקות שאימותיהן שתו אלכוהול במידה
מתונה במהלך ההיריון יש סיכויים גבוהים מהממוצע ללקות בהפרעות התנהגות מיומם הראשון ועד
גילאי בית הספר )רגזנות ,קצב מואט של עיבוד מידע ,קשיים מוטוריים ,קשיי חשבון וקריאה( .כמו כן,
אימהות המעשנות סיגריות במהלך ההיריון מגדילות ,גם כן ,את הסיכון להולדת עובר נמוך ורזה.

גורמים הקשורים בלידה

 .1פגות — תינוק שנולד לפני השבוע ה 35-להיריון נחשב לפג .פגים שנולדו לאחר  7חודשי היריון תקין
אינם סובלים בדרך כלל מהשלכות מתמשכות של הפגות ,אבל עוברים שנולדים במשקל לידה נמוך ,גם
אם נשארו ברחם עד לסוף ההיריון ,נתונים בסיכון לקשיים בשלבים מאוחרים יותר של ההתפתחות.
 .2משקל נמוך — משקל לידה ממוצע של תינוק שנולד בזמן הוא  3.4ק"ג .ככל שמשקל הלידה קרוב יותר

למשקל זה ,כך גדלים סיכוייו לשרוד .כל תינוק שמשקלו מתחת ל 2.5-ק"ג בלידה נחשב לבעל משקל
ירוד .משקל נמוך עלול להיגרם כתוצאה מלידה מוקדמת או מעיכוב בגדילה ברחם .ככל שהתינוק נולד
במשקל נמוך יותר מהמשקל הממוצע ,כך קטנים סיכויו לשרוד.

 .3מצוקה עוברית — מצוקה עוברית בעת הלידה הוא מצב בו קצב פעימות הלב של העובר יורד כתוצאה
ממחסור בהספקת החמצן .מצב זה נקרא ”אנוקסיה" והוא עלול להיגרם כתוצאה מכריכת חבל הטבור

סביב צווארו של העובר במהלך הלידה )שכיח יותר בלידת עכוז( או כאשר התינוק לא התחיל לנשום
מיד לאחר הלידה.

גורמים הקשורים בסביבה

 .1גיל הורים צעיר או מבוגר מאוד — בשנים האחרונות ,בעקבות הטכנולוגיה המתפתחת בתחום הפריון,
גיל הפריון עולה ונשים יכולות להיכנס להיריון וללדת ילדים בריאים גם בגילאים מבוגרים מאוד .כמו כן
קיימת קבוצה גדולה של נערות בנות עשרה שמביאות ילדים לעולם .בשני המקרים גורמי הסיכון עולים
מסיבות שונות.
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 .2הורים הסובלים מפיגור שכלי — אנשים עם פיגור מתקשים לזהות את הרמזים של התינוק ולפרש
אותם כדי להיענות לצרכיו .ילדים להורים עם פיגור שכלי יהיו בעלי סיכון גבוה יותר לבעיות שכליות,

התנהגותיות ונפשיות .במחקרים נמצא שככל שרמת התפקוד של האישה גבוהה יותר כך פוחת הסיכון
של הילד לפתח קשיים .כאשר יש עוד דמות מטפלת ,פרט להורים הביולוגיים )למשל סבים או שכנים(,
אז אין הבדל בין ההתפתחות של הילד להתפתחות של ילדים להורים ללא פיגור שכלי .דמות זו נחשבת
לגורם הגנה מאזן .כאשר אין דמות כזו בחייו של הילד ולהורים אין מערכות תמיכה נוספות ,ניתן לצפות
לנזקים משמעותיים בהתפתחות של הילד.
 .3התמכרויות — התמכרויות של הורים לסמים ואלכוהול מעלים באופן ישיר את הסיכון להתפתחות
גורמי סיכון בעקבות הזנחה ,עוני ,מעמד חברתי נמוך.

מחסור באמצעים כלכליים

מחסור באמצעים כלכליים נקשר ישירות לחוסר יכולת של ההורים לספק את צרכיו הבסיסיים של הילד,

בעיקר צורכי תזונה והיגיינה .לרוב ,עוני קשור גם לרמת משכל נמוכה ,יכולות נמוכות של ההורים לקרוא את
צורכי הילדים ,נטייה להתמכרויות ,גורמי תמיכה מועטים וגורמי סיכון נוספים.

הפרעות התפתחותיות
מוגבלות שכלית התפתחותית )פיגור שכלי(
אדם המוגדר כבעל מוגבלות שכלית התפתחותית סובל מתפקוד אינטלקטואלי נמוך בהשוואה לאדם
הממוצע ,דבר הפוגע בתפקודו ההסתגלותי והוא זקוק לטיפול.
כדי שאדם יוגדר כבעל פיגור שכלי צריכים להתקיים שלושה תנאים:
 .1יכולות מוגבלות מבחינה אינטלקטואלית )תפקוד נמוך מהממוצע(.

 .2פגיעה בשתיים או יותר מהמיומנויות האלה :עזרה עצמית ,חיי-יומיום ,מיומנויות חברתיות ,תפקודים
עיוניים ,פנאי ותעסוקה.

 .3הפיגור השכלי התגלה לפני גיל  18ואינו תולדה של מצב נפשי ,חסך תרבותי או רגשי.
פיגור שכלי מוגדר לפי שלוש רמות:
 .1פיגור קל — מנת משכל של  .IQ 70-50אנשים אלה הם בעלי יכולת למידה ,מסוגלים לתקשר עם
הסביבה ולטפל בעצמם .לרוב הם חיים באופן עצמאי בקהילה ,לבד או בדיור מוגן .כמו כן בעלי פיגור

שכלי קל מסוגלים לקרוא ולכתוב ויש להם יכולת להשתלב בשוק העבודה.
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 .2פיגור בינוני — מנת משכל  .IQ 55-35חיים בדרך כלל במוסדות ועובדים במסגרות מוגנות.

 .3פיגור עמוק — מנת משכל  IQ 35ומטה .קבוצה סיעודית .אינם מסוגלים לדאוג לצרכיהם הבסיסיים
ולכן חיים במוסדות ובמסגרות מוגנות.

אוטיזם )(PDD
רצף של הפרעות שמאופיינות בקושי לקיים תקשורת וליצור קשרים בנוסף לטווח מוגבל מאוד של תחומי
פעילות ועניין .חשוב להדגיש שאוטיזם הוא רצף .ברמות הנמוכות של ההפרעה ניתן לקיים מידה מסוימת
של תקשורת ואף להשתלב באופן מלא בחברה .ברמות הגבוהות של ההפרעה ,אי אפשר לקיים כלל תקשורת.
אנשים הלוקים באוטיזם חמור אינם רוכשים את השפה ומתקשים ברכישת תחליפי שפה.
ניתן לאבחן אוטיזם בגיל שלוש ,אבל כבר בגילאים צעירים יותר ניתן לזהות מאפיינים שיכולים לרמוז על
קווים אוטיסטיים:
 תינוקות צעירים שאינם מגיבים למשמע קולות ואינם יוצרים קשר עין.
 פעוטות שבגיל שנה בקירוב אינם מצביעים ,נמנעים מקשר עין ,אינם מאותתים על רצונותיהם ,מגיבים
באופן מוזר לגירויים חושיים ,מגיבים באדישות לפרידה מההורים.
 פעוטות שבגיל שנתיים בקירוב מתקשים ליצור חברויות ,אין להם יכולת משחק או חיקוי ,אינם
מתפתחים מהבחינה השפתית ועושים תנועות גוף משונות.
מאפיינים אלה ניתנים לזיהוי לפני גיל שלוש וכאשר הם גורפים וחד משמעיים ,ניתן להתחיל בטיפול .אי
אפשר ”לרפא" ילדים אוטיסטים אך ניתן לשפר את תפקודם ואת איכות חיי המשפחה במחיצתם .לכן ככל
שהטיפול יתחיל בשלב מוקדם יותר ,כך עדיף.
נכון להיום מחקרים אינם מצליחים לזהות את הגורם להפרעה .כתוצאה מכך יש גם קושי במציאת טיפול
גורף לכל תסמיני ההפרעה .טיפול תרופתי נמצא כלא יעיל והטיפול היעיל ביותר כיום הוא תוכניות התערבות
ממוקדות בילד ובמשפחתו.

שיתוק מוחין )(CP
מושג רחב המתאר קבוצה של הפרעות נירולוגיות )מוחיות( .זהו מצב בלתי הפיך הנמשך לכל אורך חיי
האדם ומשפיע על התקשורת בין המוח לשרירים .כתוצאה מכך קיים חוסר תיאום מתמיד של תנועה
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ותנוחה .ההפרעה יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים — נוקשות שרירים גדולה או חולשת שרירים ,שליטה
מוטורית ירודה )בחצי גוף שמאל ,ימין ,עליון ,תחתון( ,תנועות נוקשות ובלתי נשלטות שאין להן מטרה.
הסיבות לשיתוק המוחין הן מגוונות וקשורות בהריון ,בלידה או בשלב קצר לאחר הלידה:
 פגות
 משקל לידה נמוך מאוד )בדרך כלל מתחת ל 1-ק"ג(
 זיהומים נגיפיים
 שימוש יתר בסמים או אלכוהול בזמן ההיריון
 דימום מוחי
 חבלה
 סיבוכים בלידה.

לקות שמיעה
הסימן המאפיין לקות שמיעה הוא טווח שמיעתי מצומצם .לעתים מדובר בחוסר יכולת לשמוע צלילים
חלשים ,לרוב קולות דיבור חלשים .יש לקויות שמיעה המאופיינות בפגיעה ביכולת לשמוע צלילים בעלי
תדר נמוך ,למשל ,קולות של גברים ,תיפוף במוסיקה או רעשי סביבה שונים .כמו כן ,יש לקויות שמיעה
המאופיינות בפגיעה ביכולת לשמוע צלילים בעלי תדר גבוה ,כגון :ציוץ ציפורים ,שירה ,קולות נשיים ,צלצול
טלפון וכדומה.
בדיקת השמיעה אצל ילדים בגיל הרך מתבצעת על ידי תהליך שנקרא אבחון שמיעה התנהגותי .אבחון זה
מתבסס על תגובות גופניות של הילד.

נקודה למחשבה

על אילו תחומים משפיע ליקוי בשמיעה?

כאשר מדובר בילדים צעירים קיים חשש שהליקוי בשמיעה ישפיע על רכישה תקינה של השפה .הליקוי
בשמיעה אינו מאפשר לאדם לקבל משוב על איכות קולו )גובה ,אינטונציה ,היגוי( ולפיכך משפיע על
מובנות הדיבור .כמו כן עשויה להיות השפעה על רכישת אוצר המילים ותחביר תקין ומכאן גם על מימוש
הפוטנציאל הלימודי .לקות השמיעה עשויה להקשות על פיתוח כשרים חברתיים ומיומנויות חברתיות,
ההתפתחות הרגשית ,הדימוי והביטחון העצמי.
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ילדים לקויי שמיעה זקוקים ליחס מותאם ורגיש לצורכיהם .עם זאת מומלץ מאוד לשלב אותם במסגרות
חינוכיות רגילות )בתוכניות מתאימות יחד עם סייעות שילוב( .שילובם של הילדים מקדם אותם מבחינות
רבות ויכול לתרום גם לילדי המעון או הגן האחרים שלומדים עמם.

לקות ראייה
מקורם של ליקויי הראייה בכשל התפתחותי של מערכת הראייה בגיל הרך ואינם תוצאה של מחלה או פציעה.
הורים אינם מודעים תמיד לכך שליקוי במערכת הראייה אצל ילדיהם פוגע באיכות החיים .ליקוי ראייה אצל
ילדים עלול לגרום לקשיי למידה כבעיות ריכוז או הבנת הנקרא .ברוב המקרים הפתרון הוא בהרכבת משקפי
ראייה ,אך לעתים קיים צורך בסדרת תרגילי עיניים .יש לשים לב שלעיתים קיימת לקות רק בעין אחת .למצב
מעין זה יש ,גם כן ,השלכות על תפקוד מערכת הראייה כולה ועל איכות החיים של הילד .בהקשר זה ,מומלץ,
החל מגיל שנתיים ,לכסות בכל פעם עין אחת של הפעוט ולוודא שהוא רואה את התמונה המוצגת לו.

כיצד נאבחן שהילד סובל מלקות ראייה?

.1

הילד מתיישב קרוב מידי למכשיר הטלוויזיה.

.2

הילד צובע תמונה מחוץ לקווי הציור.

.3

הילד מדווח כי הוא רואה מטושטש או כפול.

.4

הילד משפשף את עיניו לעתים תכופות או חש תחושת עקצוץ או בעירה.

.5

אחת העיניים פוזלת לכיוון האף או האוזן ,מדי פעם או באופן קבוע.

.6

הילד מצייר ציורים גדולים מאד או קטנים מאד.

.7

הילד מגלה סימנים של חוסר ריכוז והקשבה.

.8

הילד מחזיק חפצים קרוב מאוד לעיניו בעת ההתבוננות בהם.

ליקויי למידה
ילדים עם ליקויי למידה הם ילדים שעל אף שהם בעלי ניסיון לימודי מתאים ,הם בכל זאת מתקשים לרכוש
כישורי למידה ההולמים את יכולותיהם האינטלקטואליות .ילדים המוגדרים כלקויי למידה אינם בעלי מנת
משכל נמוכה מהממוצע ,אולם לעתים קרובות הם לא יצליחו לממש את מנת המשכל שלהם ויתפקדו ברמה
נמוכה יותר .ילדים אשר לא אותרו וטופלו כלקויי למידה ,יאלצו לסבול מהקושי בתחומים שונים בחייהם
ומפגיעה באיכותם.
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טיפול בלקויות למידה כולל הקניית אסטרטגיות לימודיות וחברתיות טובות יותר בניסיון למנוע פגיעה
בדימוי העצמי או כדי לאפשר שיקום לאחר פגיעה .ילדים בעלי לקויות למידה יגדלו לרוב לאנשים בוגרים
בעלי לקויות למידה .יהיה אפשר להיטיב את ההתמודדות עם הלקות באמצעות אימון או ”עקיפת" תחומי
הלקות .ניתן לאתר לקויות למידה כבר בגיל הרך עוד בטרם מתחיל תהליך הלמידה בבית הספר .לשם איתור
לקויות למידה בגיל הרך יש לתת את הדעת למספר תחומים:
 קושי בקשב וריכוז — ילדים לקויי למידה יתקשו בהתמקדות בגירוי אחד ,דעתם תוסח בקלות והם
יתקשו בהתמדה במטלה אחת באופן רציף.

 קושי שפתי ומחשבתי — אצל ילדים לקויי למידה ניכר איחור בהתפתחות השפתית ,אוצר מילים דל,
קשיי שליפה וקשיי תפיסה וזיכרון )למידה של צבעים ,אותיות ,מספרים ,שמות(.

 קושי בתחום החשבון – ילדים לקויי למידה יתקשו להבין משמעות של כמות ,לספור או לבנות רצף של
מספרים.

 קושי בתחום החזותי – ילדים לקויי למידה יתקשו להבחין בין דמות לרקע.

 קושי בתחום המוטוריקה העדינה – ילדים לקויי למידה יתקשו בפעולות ,כגון :גזירה ,צביעה ועוד.

 קושי חברתי — בעלי לקויות למידה יתקשו להבין מצבים חברתיים ,יתקשו לקבל על עצמם חוקים
ונורמות חברתיות ,לעבוד בצוות או להיות חלק מקבוצה.

האם יש קשר בין לקויות ראייה לליקויי למידה?

ילדים שיש להם לקות ראייה ,שאינה מאובחנת ומטופלת ,יתנהגו באופן הנראה כאילו הם סובלים
מלקות למידה .הם עלולים להתקשות בקריאה ,חשבון והבנת הנשמע בלי שלמעשה יסבלו בפועל
מלקות למידה .על מנת להימנע מבלבול באבחון ,כאשר יש קושי לימודי ,יש חשיבות גבוהה לשלול
אפשרות של לקות ראייה.

עיכוב בהתפתחות
זהו מצב שבו ילד מתפקד בתחום מסוים או במספר תחומים באופן פחות טוב מהמצופה מילדים בני גילו
ובאופן דומה לילדים צעירים ממנו .ילד בעל עיכוב כזה עשוי להתפתח לאט בתחום בו קיים העיכוב או
שהתפתחותו עשויה להיעצר לגמרי בתחום המסוים .העיכוב ההתפתחותי יאובחן כאשר הילד לא יימצא
בתחום הנורמה בתחום התפתחותי מסוים )שכלי ,רגשי ,חברתי ,מוטורי ,שפתי( .ממחקרים עולה כי ככל
שהילדים גדלים ,כך פחות ילדים נחשבים לבעלי עיכוב התפתחותי ויותר ילדים נכנסים תחת ההגדרה של
התפתחות נורמלית.
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רגישויות תחושתיות בולטות
כאשר אדם נתקל בגירוי תחושתי מסוים ,מוחו שולח אותות )סימנים( עצביים המתרגמים את הגירוי
מבחינה קוגניטיבית .התרגום יכול להיות נעים ,לא נעים ,מאיים )מפחיד( ,מרגיע וכדומה .ילדים שיש להם
רגישות תחושתית מפרשים בצורה לא מותאמת גירויים שונים .כך למשל ,תווית של בגד בחולצה עשויה
להיחוות כשורטת ומפריעה מאוד; מגע קל ומקרי של מישהו עשוי להיחוות כמאיים והתחבקות עם חבר
עלולה להיחוות כלא מספיקה )לכן צריך לחבק אותו ”חזק-חזק" עד שהחבר כמעט נחנק(.

הפרעת קשב וריכוז )(ADD/ADHD
הפרעת קשב וריכוז ,עם או בלי היפראקטיביות ,היא הפרעה הפוגעת ב 5%-10%-מהילדים הלומדים בבית
הספר )רובם בנים( .מקור ההפרעה הוא גנטי )כלומר ,עובר במשפחה בין דורות( והיא משתנה כל הזמן
בהתאם לגיל הילד ולסביבה בה גדל .ואלה הם מאפייני ההפרעה:
 ליקוי בקשב — ילדים עם הפרעת קשב וריכוז יתקשו להתמקד לאורך זמן במטלה שאינם מוצאים בה
עניין .כאשר העיסוק מעניין אותם )כמו למשל בעת צפייה בטלוויזיה( הם יכולים להשקיע משאבי קשב
לאורך זמן(.
 היפראקטיביות — ילדים עם הפרעת קשב וריכוז שיש להם גם היפראקטיביות )זה החלק של הH-

בהפרעה( ,יהיו בתנועה רבה ויתקשו לשבת בנחת לאורך זמן .אפשר לזהות את מרכיב ההיפראקטיביות

כבר בגילאים הצעירים ,עוד לפני ההגעה למסגרת הבית ספרית .הדבר יבוא לידי ביטוי באי-שקט
מוטורי כבר בילדות המוקדמת.
 אימפולסיביות — ילדים עם הפרעת קשב וריכוז יטו להתנהגות אימפולסיבית ,כלומר ,יתקשו לשלוט
בדחפים שלהם או לדחות את סיפוק צורכיהם ורצונותיהם .היות שכך ילדים אלה יתקשו להשתלב
במסגרת שיש בה משחק עם חוקים וכללים ועל כן יחוו קושי מבחינה חברתית כמו גם קושי מול גורמי
סמכות.
קשה לתאר את ההפרעה בצורה מפורטת מפני שהיא מגוונת מאוד ומושפעת מגורמים שונים — מסביבת
הילד ,מתכונותיו ,מגילו ומסימפטומים נוספים בהם הוא לוקה )לדוגמה ,לקויות למידה ,קשיים מוטוריים,
קשיים רגשיים( .ההפרעה פוגעת בילדים בתחומי חיים שונים .היא מהווה גורם סיכון לנשירה מהלימודים,
להתנהגות עבריינית ולמחלות נפש שונות )לדוגמה ,דיכאון ,תסמונת טורט(.
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הקשר בין רגישות תחושתית לADHD-

ילד הקולט גירויים בעוצמה יתרה ,באופן טבעי ,מוסח על ידם .כתוצאה מכך אפשר לראותו נע
ממקום למקום ,מתרגז במהירות ומתקשה להתרכז בדבר אחד לאורך זמן .במילים אחרות ,יש ילדים
שעקב רגישות היתר שלהם נראים כאילו יש להם  .ADHDהאם פירושו של דבר הוא שאין הם
סובלים מ ?ADHD-לא .אבל הדבר אומר ,שכדי שיהיה אפשר לעזור להם ,צריך ראשית לעבוד אתם
על ויסות תחושתי ולראות אם בכך נפתר הקושי שלהם.
עם זאת חשוב להדגיש שלא כל הילדים שסובלים מרגישות יתר ,נראה שיש להם  ADHDולא כל
הילדים שיש להם  ADHDסובלים מרגישות יתר.

תסמונת דאון
תסמונת דאון היא מוטציה גנטית ,שבה בכל תא מתאי גופו של היילוד יש  47במקום  46כרומוזומים.
בשלב ההפריה ,כאשר הביצית והזרע נפגשים בחלוקת ההפחתה ,במקום שבכל תא יישארו  23זוגות של
כרומוזומים ,לילד בעל תסמונת דאון יש  23זוגות  +כרומוזום אחד שנדבק לכרומוזום  .21כלומר ,האיזון
הגנטי של הזוגות משתבש .אין זה ידוע עדיין מה גורם לחוסר האיזון הגנטי אך יודעים בוודאות שאין
השפעה תורשתית ושהתסמונת אינה מידבקת .ככל שגיל האם עולה ,כך גדל הסיכוי ללדת ילד עם תסמונת
דאון.
בעלי תסמונת דאון הם בעלי מראה חיצוני אופייני — עיניים מלוכסנות ,שיער חלק ,פה קטן ,לשון בולטת,
שיניים קטנות וצפופות ,אוזניים קטנות ,צוואר קצר ועבה ,ידיים קטנות ,אצבעות קצרות ,נטייה להשמנה
וגובה נמוך מהממוצע .בעלי תסמונת דאון סובלים מפיגור קל עד בינוני וקשיי למידה .כתוצאה מכך ,היכולת
השפתית שלהם נמוכה .הם מיטיבים להבין את השפה ופחות מכך להתבטא .למרות זאת ,הם מצליחים
ללמוד מיומנויות חברתיות בקלות יחסית בזכות יכולת חיקוי גבוהה שניחנו בה ,ועל כן לרוב משתלבים
היטב בחיי קהילה מוגנת משלהם או במסגרות חינוכיות משולבות.
ללוקים בתסמונת דאון יש איכויות רגשיות רבות .הם רגישים לזולת ,נתפסים כחמודים ,חמים וספונטניים.
בעלי התסמונת לוקים בבעיות בריאותיות שונות ולרוב תוחלת החיים הממוצעת שלהם אינה עולה על
חמישים שנים.
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הפרעות התפתחותיות
סיכום
פרק זה עוסק במהלך ההתפתחות אשר חורג מטווחי הנורמה .ליקויים התפתחותיים שונים עתידים
להתפתח כתוצאה מגורמי סיכון שונים .איתור מוקדם של תסמונות ,עיכובים וליקויים התפתחותיים
יאפשר לסביבתו של התינוק-פעוט לרכוש כלים להתמודדות עם הקושי ועל ידי כך לשפר ,במידת האפשר,
את איכות חייו.
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מילון מושגים
גורם סיכון

מאפיין או תנאי העלול לפגוע במהלך התקין של ההתפתחות ומגדיל את הסיכון להתפתחות של הפרעה
כלשהי.

גורמי הגנה

גורמים אשר ביכולתם להקטין את הסיכונים שקיימים להתפתחות קושי או לקות.

פיגור שכלי

אדם ,שכתוצאה מחוסר התפתחות או התפתחות לקויה של יכולותיו השכליות ,סובל מפגיעה ביכולת
ההתנהגותית שלו והוא נזקק לטיפול.

אוטיזם

רצף של הפרעות המאופיינות בקושי לקיים תקשורת וליצר קשרים בנוסף לטווח מוגבל מאוד של תחומי
פעילות ועניין.

שיתוק מוחין

מושג רחב המתאר קבוצת הפרעות נירולוגיות )מוחיות( .זהו מצב בלתי הפיך ,שכתוצאה ממנו קיים חוסר
תיאום מתמיד בין תנועה ותנוחה.

לקות שמיעה

טווח שמיעתי מצומצם .הצמצום בא לידי ביטוי בקושי לשמוע תדרים חלשים ,נמוכים או גבוהים.

לקות ראייה

מקורה בכשל התפתחותי של מערכת הראייה בגיל הרך ואינה תוצאה של מחלה או פציעה.

עיכוב בהתפתחות

מצב שבו ילד מתפקד בתחום מסוים או במספר תחומים ,באופן פחות טוב מהמצופה מבני גילו ובאופן דומה
לילדים צעירים ממנו .זאת כתוצאה מהאטה או מעצירה התפתחותית בתחום מסוים.
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רגישות תחושתית בולטת

פירוש לא מותאם של הילד מבחינה קוגניטיבית לאותות עצביים שמוחו שולח בעקבות גירוי תחושתי

מסוים.

הפרעת קשב וריכוז

הפרעה שבאה לידי ביטוי התנהגותי בתצורות שונות בהתאם לגורמים מגוונים ,למשל :לגיל הילד ,מבנה
האישיות שלו והסיטואציה בה הוא נמצא .להפרעה יש השלכות על יכולות הקשב והריכוז ,על מידת
האימפולסיביות של הילד ועל מידת התנועתיות שלו.

תסמונת דאון

מוטציה גנטית ,שהגורמים לה אינם ידועים עדיין .ככל הידוע זו אינה תסמונת מדבקת וכן אינה תורשתית.
לילדים עם תסמונת דאון מראה חיצוני אופייני ,פיגור שכלי קל עד בינוני ,כישורים חברתיים גבוהים ובעיות
בריאותיות שונות.
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שאלות לתרגול
שאלה 1

ליאור בן שנה וחודשיים נולד להורים חירשים .עובדה זו מהווה גורם סיכון להתפתחותו השפתית.
א .הסבירי מדוע חירשות ההורים מהווה גורם סיכון להתפתחות השפתית.
ב .צייני שני גורמים שיכולים להוות גורמי הגנה בחייו של ליאור.

שאלה 2

א .האם ניתן לזהות ילדים בעלי תסמונת דאון רק לפי המראה החיצוני שלהם?
ב .תארי שלושה מאפייני מראה חיצוני של בעלי תסמונת דאון.
ג.

האם גם ילדים עם אוטיזם ניתן לזהות לפי המראה החיצוני?

שאלה 3

מייני את רשימת גורמי הסיכון שלפניך בטבלה:
פגות ,הורים שלוקים בפיגור שכלי ,הורים שמכורים לסמים ואלכוהול ,חשיפה לקרינה במהלך ההיריון,
משקל לידה נמוך ,תת תזונה של האם במהלך ההיריון.
גורמי סיכון שקשורים להריון

גורמי סיכון שקשורים ללידה

גורמי סיכון שקשורים להורים

שאלה 4

מהו הקשר בין רגישות תחושתית להפרעת קשב וריכוז?

שאלה 5

ירדן בן שנה וחצי ,מדבר רק בהברות יחידות ,אינו יוצר קשר עין ,אינו מקיים אינטראקציה עם ילדים

אחרים בקבוצתו )אינו מחקה אותם ,אינו מעוניין לשחק בקרבתם ואינו מתעניין בדברים שהם עושים( .דינה
הסייעת אמרה לרחל הסייעת” :נראה לי שירדן אוטיסט ,חייבים להגיד להורים שלו".
א .מה את חושבת על דבריה של דינה?
ב .מה היית עונה לדינה במקומה של רחל?
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מקורות

מקורות

מקורות
כגן ,ר' ,הפעוט והעולם הקסום של ספרות הילדים ,הוצאת משרד התמ"ת ,מאה — המחלקה לפיתוח פדגוגי
טכנולוגי2006 ,

כוכבי ,ה' ורביב ע' ,המדריך הישראלי להורים ,הוצאת ”כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר"2007 ,
כצנלסון ע' ,דיאלוג עם ילדים ,הוצאת ”כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר"2005 ,

מונט צ' וכרמון ש' ,למידה מתווכת — התיווך ככלי בעבודת המטפלת בגיל הרך ,הוצאת משרד התמ"ת ,מאה
— המחלקה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי2002 ,

נוף ,א' ,תהליך הספרציה ואינדיבידואציה — התיאוריה של מרגרט מאהלר במבט משנות האלפיים,
האוניברסיטה הפתוחה ,מהדורה פנימית מעודכנת

סרוף א' ,קופר ר' ודהארט ג' ,התפתחות הילד טבעה ומהלכה ,האוניברסיטה הפתוחה1998 ,
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