
 

 

 3התמודדות עם נושא הוויסות החושי בגילאי לידה עד 

 יקרים,  הורים

  ויסות החושי, חשיבותוובזמנים אלו ועם המודעות הרבה שיש לכולם לגבי הנושא של ה

ניתנת המון תשומת לב להתמודדות עם הילדים על  עיצוב אישיותו של הילד, תרומתו לו

רבים וטובים חקרו ובדקו את הנושא והוא  הקושי שלהם בסוגיה הזו הרבה יותר מוקדם, 

 זדמנות. ומדובר בכל הנלמד 

כבר בגילאים הקטנים מתחילים לראות ולהרגיש על ילדים שיש להם קושי לווסת את  

 ,בקבוצה גדולה  ולתפקד  , ביכולת להיותלקבל מגעעצמם, אם זה בשינה, באכילה, ביכולת 

 שמיעת רעשים ועוד.  

כבר מגיל הינקות ניראה תינוקות שמרגילים את הוריהם להרדים אותם בטיול בעגלה,  

בנענוע מצד לצד בידיים, בנסיעה באוטו כל הפעולות שגורמות למערכות לעבוד ולהרגיע  

רו התפתחותית לא חושבים שההורים או את התינוק/ת ולעזור להם להירדם, בגישה הנוי

הילדים לומדים לעקוף את   ,סבתא מרגילה את התינוק/ת להירדם על הידיים אלא ההפך

שהם מלמדים את המבוגרים מה נכון להם ולא נכנסים למסע של מאבק   הקושי על ידי זה

ם  ם של ילדים שהקושי הוא עצום וע, אך יש בהחלט פלג מסויאו התמודדות עם התנגדות

, כך גם ביניקה, כך גם בשלבי ההזנה הראשוניים של  הזמן זה הופך בעבורם לקושי ממשי

 אוכל מוצק. 

בהתנגדות, הם הילדים שנמצא אותם חולצים נעליים גם  אלה  הילדים כפעוטות, נמצא את ה

וד מסוים, מרקמים מאוד  מים, אוכלים מזון מאורף, לא מוכנים ללבוש בגדים מסויבח

פה  שלשבת" ב  פעמים הם יהיו אלו שרודפים אחריהם כי "אין להם טוסיקהמון ו ספציפיים

 .היום יומית

אולי נפגוש אותם   יקפצו ,יטפסו,יפלו המון או יפילו את עצמם, ירביצו,  ילדים אלה

ירצו עוד ועוד, יבקשו להתנדנד כמה  הם ניראה אותם מסתובבים בקרוסלה ובהתקפי זעם, 

  של הילדים צורת ההתמודדות תהייה בוויסות החושי   ההפרעהמהצד השני של  שיותר,

הם לא יהיו פעילים מאוד, ישבו, לא יעלו לקרוסלה ביוזמתם ואם תעלו אותם הם  שונה 

החושי   תבוויסויבקשו מהר מאוד לרדת, הם לא יהיו פעילים בין חבריהם כי ההפרעה  

תגביל את הפעילות שלהם, הם לא ירצו שיגעו בהם יותר מידיי, שלא יחבקו, אולי הריח 

אלו  וכדומה, , כאבי בטןיגרום לבחילה ףואשל הבושם או האוכל לא יהיה להם נעים 

עבורם חיי היום יום לעיתים מרגישים כאילו   ,הילדים שחווים את העולם בעוצמות גבוהות

היו דווקא  לא מחייב שילדים עם בעיות ויסות חושי י  שלהם. הם מעל יכולת הספיגה

 לסביבתם.ילדים שמפריעים 

 

 

 



 

 

 רמת הגירויים החושיים בה ש סביבת חיינו  ,עבור ילדים עם קושי בוויסות

 ריחות,  - לקושי במקום חוויה טובה ומעשירה מוגברת הופך את החוויה שלהם

 רעש, מדיה, סביבה עם ילדים המאלצת אותם להתמודד עם מגע לא מתוכנן מראש,  

  בד של בגדים שלא תמיד נעים ואפשרי ללבישה, עיניים שרואות צבעים רבים, תנועה

 . רבה, חשיפה לטעמים ומרקמים רבים

מעברים מפעילות לפעילות היו עבורם סוג של משבר, לדוגמא: בבית ממשחק בנוסף, 

 צפייה בטלוויזיה לפעילות, במעון, מחצר למפגש, מאוכל לחצר או  למקלחת, מ

 .כל מעבר אחר שהמוח שלהם מתקשה לקבל כמשהו בסדר היום ובאופן פשוט

את החושים   לילד/ה שמערכת הוויסות שלהם מאוזנת ויש להם בגוף/במוח את היכולת לאזן

 .תר והמעברים יהיו להם קלים יותרינהלו חיים רגועים יוהם 

תוך הצבת גבולות   תוך כדי הגדילה,עליו אפשרי שהילד/ה יתגברו  ,כשהקושי הוא קל

 וחוקים.

המוח אינו מצליח לתרגם את המידע שנקלט על ידי החושים  ההפרעה מתקיימת כאשר 

ה, ראיה, מגע, טעם או  בצורה יעילה או נכונה ועיבוד המידע החושי, שנעשה על ידי שמיע 

גורם לקשיים ואתגרים  הוא זה ש עיבוד השגוי של הגירוייםמצב בו ה ונוצר  משתבש ריח

 בתפקוד יומיומי.  

הפרעה בוויסות החושי יכולה להשפיע על אחד החושים או על מספר חושים, ויכולה 

  .להופיע בעוצמות ודרגות שונות

ככל שהגיל עולה ואין טיפול נכון או מענה לצורך של הילד/ה נוכל לראות שההפרעות 

של התקפי זעם,   ות התנהגותלילד/ה עם חוסר ויסות תבני יכולות להיווצרמתגברות, 

חרדות, התנגדות, תסכול, ולאלו עם היתר ויסות חושי, אותם ניראה מתמודדים בהימנעות  

 כדומה. ו, חברתיים, זהירות יתר ממצבים

 ים עם "הפרעות קשב וריכוז" ית הספר נישמע שמגדירים אותם כילדכשיגיעו לגן ולב 

 הגורמים  האחראים על ההפרעה בוויסות  החושי 

 
מחקרים  מראים כי  בילדים  עם  הפרעת  ויסות  חושי יש  פעילות נוירולוגית  חריגה   

בעת חשיפה לגירויים וכי לוקח  לגופם  זמן  ארוך  במיוחד  להתרגל לגירוי  או   
לתחושה. נמצאו הבדלים  במבנה של  המבנים  של החוטים  המקשרים בין  אזורי   

חישה  שונים במו ח,  בעיקר בחלקים  אחוריים  שלו. כמו כן,  נימצא גם  מרכיב גנטי   
חזק, ופעמים  רבות  אחרי  אבחון  של  הילד  מבינים  כי  ההורים  סבלו/סובלים  גם  

 הם  מביטויים  שונים  של ההפרעה. 
  )מתוך  אתר קופת  חולים( 

 



 

 דרכי ההתמודדות: 

 חשוב לדעת,

 וחוסר הקניית הרגלים לביןהתנהגות הנובעת מחוסר גבולות הבחין בין יש ל

 הפרעה שנובעת מחוסר או יתר ויסות חושי.  

 גבולות וחוקים, יתרונות וחסרונות הם הפרק הבא שלנו במידעון.

ויסות החושי יתמודדו ביתר קלות כאשר דברים יהיו  וב יחד עם זאת ילדים עם הפרעות 

 ברורים להם מגיל קטן מאוד, אם נציב בפניהם גבולות וחוקים שינווטו נכון  

 את ההתנהגות שלהם ויעזרו לעצב אותה, יהיה להם בטוח יותר וקל יותר 

 להתמודד עם הקושי שהינו מולד.

 ויסות חושי היא  וב  ההבדל בין התנהגות מחוסר גבולות ומשמעת לבין הפרעה

  .רכשת חוסר ויסות הוא מולד כולת לשלוט בסיטואציה, התנהגות נהי

דרך רכישת דרכי התנהגות, למידה של גבולות הגוף, למידה של שפה נכונה, שפת החוסן 

להתנהל   והיכולת, שמלמדת את הילד עד כמה הוא יכול בתוך הכאוס שנמצא לו בראש

 , משרה בהם בטחון.נכון

שפת הרגשות שמלמדת אותם לשים מילים ברגשות שלהם ולהביע את עצמם,  כך וסף לבנ

 ככה מהר יותר ניתן לעזור להם וללמוד מה הם מרגישים ואיך הם מתמודדים. 

התנהגות שאינה הולמת או מותאמת לסטנדרט החברתי מניבה המון כעסים, ויכוחים,  

מאוכזב מהמבוגר שלא מבין אותו והמבוגר ולפעמים אכזבה לשני הצדדים, הילד תסכול 

 מאוכזב מהילד שהוא לא מצליח לחנך. 

 לכן... 

או   בוויסות החושי  עלינו להיות ערניים ולזהות במה מדובר, האם בהפרעה .א

קבוע  . יש להיזהר מלבהרגלים לקויים וחוסר יכולת לעמוד בחוקים וגבולות

 . י התנהגותרם ניסיתם ללמד כללויסות החושי טושלילד יש הפרעה ב 

 

קצוע, גם במעון ניתן לקבל  א מצליחים לבד תתייעצו עם אנשי מבמידה ואתם ל .ב 

 עזרה ממנהלת המעון, מהמדריכה הפדגוגית, ממנהלת המחלקה.

 

ם זה  ויסות החושי, יש לקבל אבחנה הא וקושי ב  ןכאשר אתם כבר יודעים שזה אכ .ג

לא לתסכל  בכדי   באיזה תחומיםבין כיצד יש לפעול, לה חוסר או יתר ויסות חושי,

 את הילד ולגרום לנסיגה בהתנהלות וההתנהגות שלו.

 

ילדים שקשה להם מקומות מלאים בגירויים, כמויות ילדים, מוסיקה, אטרקציות   .ד 

יש לדבר איתם לפני ולהסביר לאן הולכים, לאפשר להם רגעים של שקט בכדי  

 שיוכלו להתמודד טוב יותר. 

 



 

מעון, מספרים  ב מילת מפתח בהתנהלות של היום יום המילה "התרמה" היא  .ה

 זה או  "לילדים מה הולכים לעשות, "תכף נצא לחצר", "נשחק במשחק

 ... וכדומה."היום יש לנו מרק. ניכנס לגן לאכול"אחר,             

 במידה ויודעים מראש איך ילד יגיב לעומס גירויים אין צורך לאתגר  .ו

כה  צפה ומסרב לבוא, או בולהיות מתוסכלים שהוא נישכב על הראותו בהם ואז 

)לא כל הילדים יכולים לעמוד בגירויי של  בסביבה שאתם מובכים בהזמן רב  

לחנות ואומרים להם  קניון מלא חנויות, לא כל הילדים יכולים שלוקחים אותם 

שהם לא יקבלו מה שהם רוצים(, לכן חשוב לוודא שאתם פחות מאתגרים אותם 

 בזה, הם יגדלו נהדר גם אם לא יבלו בקניון. 

וסדר יום  מסגרת התנהלות באופן כללי לילדים עם הפרעה בוויסות החושי חייבים

 שינויים עלולים לגרום להם להתנהג לא טוב מובנים וברורים, 

 כתוצאה מחוסר היכולת להתגבר על התחושות שלהם, תהיו קשובים, גם ברגעים  

 משתבשת בגלל אירועים כאלו ואחרים והדינמיות של החיים, שהשגרה 

 ו לדבר אליהם כמו בוגרים ולהסביר. תקפיד 

 לשמור על כללי ההתנהגות גם אם ליבכם יוצא אליהם ואתם   יש להקפיד  .ז

 התסכול שלהם. רגע מרחמים עליהם ועל 

 תקפידו לא לשנות את דעתכם כאשר כבר אמרתם שמשהו יקרה, תחשבו

 מראש עם מה אתם יכולים להתמודד ואז תנהלו שיח על הפסדים.  

תקפידו לחבק גם אם כעסתם ולהביע מילות אהבה, כי בסוף יום אנחנו אוהבים את 

 הילדים ולא משנה מה הם עושים. 

ם לגיל, לכל שנה מחשבים דקה( ולאחר מכן  אחרי כעס תיקחו כמה דקות )בהתא

תלכו לחבק, תגידו שאתם מבינים שקשה להם לקבל את מה שביקשתם או אמרתם  

 ובשום אופן לא לוותר על ההחלטה שלכם.  לעמוד בהפסד,  ושאתם תתמכו בהם

שאתם סומכים עליהם שבפעם הבאה הם ידעו להתנהג נכון, שהם ילדים  תוסיפו 

 אהובים. טובים והם 

 כל זה לא מנוגד לכעס על התנהגות מסוימת, אנחנו כועסים אבל אוהבים.  

 

טחון וחוסן  יכללים וחוקים ברורים ולא משתנים הם אחד הדרכים להשריש ב

 .ילדים שהחושים שלהם מכניסים אותם למצוקה פנימיתב

 

 

 

 בברכה, 

 סיגל גבריאלי לוי

 מנהלת מחלקת מעונות יום
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