
 סמסטר ב'  – התפתחות מוטורית חושית

 מבוא להתפתחות 

 שינוי בממדי הגוף: היקף ראש, משקל, גובה. -גדילה

שינוי איכותי ביכולות ובכישורים של הפרט, מתייחס להבשלה של מערכות, רכישת מיומנויות   -התפתחות
  -בהתפתחות שפתית המעבר מהשלב החד מילי לצירופי זה התפתות. מבחינה קוגניטיבית -ולמידה. לדוג' 

 שיום צבעים זו התפתחות. מעבר משלב של רפלקסים לתנועות רצוניות זה התפתחות. 

 חות המערכותמבחינת התפת

 . המוח ומערכת העצבים הראשית, ישר מתפתח בראשית ההפריה
 להפריה, מתפתחת מערכת התנועה. 7-8בשבוע 

 להפריה, מתפתחת מערכת התחושה. 8-10בשבוע ה 
 להיריון.   25להפריה, מערכת שיווי המשקל מתפתחת, מגיעה לבשלות לקראת השבוע ה 11-12בשבוע ה 

את חוש שיווי המשקל אי אפשר לבדוק בתוך הרחם מאחר ושם העובר לא מתמודד עם כוח הכובד, ניתן  
 לבדוק את תקינותו של החוש רק לאחר הלידה. 

יח הוא החוש הקדמון, הוא מתפתח  חוש הר . 11-15בשבוע מתפתח חוש הטעם, חוש הריח  14בשבוע  ה 
 ראשון אך הוא קשור בחוש הטעם. 

 , מתפתח חוש השמיעה ולאחריו חוש שיווי המשקל מגיע לבשלות. 24ל 16בין השבוע ה
 מתפתח חוש הראייה. 24-26בשבוע 

לא כל הילדים שגדלים בצורה תקינה מתפתחים בצורה תקינה. הגדילה וההתפתחות משפיעות אחד על 
 א בהכרח.השני אך ל

חמש השנים הראשונות הן הקריטיות ביותר בהתפתחות התינוק, שם מתפתחים כל היסודות ללמידה  
ולבריאות. כל מה שאנחנו לומדים בחמש שנים משתווה לכל מה שאנחנו לומדים אחר כך. לכן, החושים  

 הם דבר בסיסי חשוב להתפתחות. 

- ה וסביבה. עד גיל שנתיים הגנטיקה מהווה כהגורמים העיקריים המשפיעים על ההתפתחות הם: גנטיק
-הנותרים מושפעים מסביבה. לאחר גיל שנתיים, המשוואה מתהפכת וכ 40%מההתפתחות שלנו וה  60%
 גנטיקה.  40%מושפעים מהסביבה ו 60%

 גישות התפתחותיות שמסבירות את התפתחות הילד 

הייתה מקובלת בעבר והיום פחות אומרת שהילד מתפתח לפי סדר מסוים הירארכי  – הגישה ההירארכית
.  ומי ששולט בהתפתחות זוהי מערכת העצבים המרכזית. בגישה זו קצת מזניחים את הקוגניציה והלמידה

 יש רצף קבוע אך ייחודי לכל אדם. 

מערכת העצבים המרכזית   טוענת לקיום שילוב התפתחותי כוללני בין מערכתי ובו – הגישה המערכתית
והמוח הם החלק המרכזי במכלול וכל מערכת תורמת את התפקיד הייחודי שלה, בכך יש התפתחות שהיא 

הסביבה.  –יותר כוללנית ודינאמית. אחד המרכיבים היותר משמעותיים בגישה זו לעומת הקודמת הוא  
 סביבה עשירה ומגרה תפעיל את כל המערכות יחד והמוח לומד.

 ההתפתחות תחומי

 חברתית. -תחושתית, רגשית -תחומי ההתפתחות העיקריים הם: תקשורתית, קוגניטיבית, מוטורית

 

 עקרונות ההתפתחות הנורמלית

 שלבי ההתפתחות הם דומים מבחינת רצף אצל כל הילדים אבל הקצב שונה. . 1
 כל שלב בהתפתחות מכיל את השלב הקודם ומכין לשלב הבא )זחילה מכין לעמידה(.  .2
 , לרוב הם בעלי יציבות לאורך זמן.ההבדלים ההתפתחותיים הבאים לידי ביטוי בגיל צעיר .3
=זנב( התפתחות מהראש למטה, משמע ל)צפלו=ראש, קאודא -ת. ההתפתחות היא ציפלוקאודאלי4

לאחר מכן על הכתף, על הגב ובסוף על הרגליים ואז אפשר ללכת. ההתפתחות השליטה מתחילה על הראש, 
)פרוקסימל=קרוב, דיסטאל=רחוק( מהאיברים הקרובים למרכז הגוף אל  -תהיא גם פרוקסימודיסטאלי

 החוצה, המוטוריקה העדינה היא רחוקה ממרכז הגוף ולכן היא התפתחת בסוף. 
 התפתחות הילד. . טראומות ולחצים משפיעים בדרך כלל על 5



 ההתפתחות הסנסומוטורית:

 המערכת החושית והמערכת התנועתית תלויות זו בזו. •

 < תגובה מוטורית.----- < עיבוד במוח ------גירוי תחושתי  •

 למעשה, התינוק לומד על העולם דרך התנסויות חושיות ותנועתיות. •
פעוט אשר מסגול לנוע תנועתית יש קשר ישיר להתפתחות השכלית. -על כן, להתפתחות החושית

במרחב בזחילה או הליכה חשוף למגוון רחב של גירויים חושיים והתנסויות. התנסויות אלו  
 מהוות פלטפורמות למידה והזדמנויות לפעול במצבים המקדמים את התפתחות האישיות. 

הכוונה היא לשינוי איכותי  –ההתפתחות המוטורית מתייחסת להתפתחות התנועה של האדם  •
בטן, מעבר מהתהפכות לזחילת ציר, -גב וגב -בתנועות הגוף: מעבר מהרמת ראש להתהפכות בטן

 מישיבה לעמידה, מהליכה לריצה וכו'.

אני יכול לבצע תנועה של היד  –פעולות שמתבצעות במרחב ובזמן מסוים  –מוטוריקה = תנועה  •
 בלבד, של האצבעות בלבד או של כל הגוף בתנועות גסות גדולות.

 התנועה נמצאת בבסיס החיים. •

מתחיל להפעיל את   -בשבועות השביעי עד העשירי לחיי העובר, מתחילה מערכת התנועה להתפתח  •
 איברי התנועה שלו. 

גרות את מערכת העצבים, להכין ולהביא את השלד  : לתפקידה של תנועה ראשונית ) בתוך הרחם( זו הוא
והשרירים לגדילה, לתרום להתפתחות הכללית, זוהי פעולה להכנת מערכת התנועה לקראת הלידה 

 ולקראת החיים שמחוץ לרחם. 

הוא מסוגל לכופף את עצמו, להתיישר, להתהפך, להתפתל סביב הציר  -מגוון תנועות העובר הוא רחב מאוד
 את הגפיים בכל מפרקיהם לכל הכיוונים.  של עצמו ולהניע

, בכך נבדלת התנועה בתוך רחמית מתנועת  כוח הכובדבכל התנועות האלו הוא נע ללא צורך להתמודד עם 
 התינוק לאחר הלידה. 

התנועה שלאחר הלידה דורשת התמודדות עם כוח הכובד, תוך חתירה בלתי נלאית של הראש ובעקבותיו 
 ה, לכיוון הזדקפות, על מנת להגיע להליכה ולעמידה סביב גיל שנה.למעלכלפי שאר חלקי הגוף 

: הישרדות, תקשורת, עצמאות. פעולות אלו מטרת התנועה היא לאפשר לילד פעולות חיים בסיסיות
מאפשרות לאדם להישאר בחיים, לשרת את עצמו ולפעול לקראת מטרות תפקודיות )נשימה, איכלה, 

 ה, ריצה ופעולות אחיזה בידיים. תקשורת, התקדמות בזחילה, הליכ

לכל תנועה יש כיוון, תכנון, וויסות והתאמה, ארגון ובקרה לקראת מטרת הפעולה.   תכונות התנועה:
כלומר, תנועה מתבצעת לכיוון מסוים תוך כדי תכנון והתאמה לתפקוד הספציפי. כמו: הרמת מזוודה 

 ול או קטן(, נגיסה בפרוסת לחם ועוד. )קלה, כבדה, גדולה או קטנה(, זריקת כדור )קל, כבד, גד

סימטריה: חלק מהפעולות מתבצעות כאשר שני צידי הגוך  -התנועות מתאפיינות השילוב של סימטריה וא
פועלים יחד בו זמנית וחלק כאשר צד אחד פועל כמבצע עיקרי והשני באופן שונה בהתאמה לתפקוד. 

חת, במרבית הפעולות יש שילוב של תנועה סימטרית  כדור גדול נזרק בשתי ידיים וכדור קטן ביד א -למשל
 סימטרית.-וא

בקרת התנועה נעשית על ידי המוח הקטן בשני ערוצים, האחד מבקר את התנועה תוך כדי פעולה ומתקן 
והשני, מבצע את התיקון והשיפור לאחר ביצוע הפעולה. תנועה היא תהליך  -את המסלול בעת ביצוע

ת תוך קשר הדדי בין היכולת הפנימית של האדם בהתאמה למטרה  לקראת מטרה תפקודית שמתבצע
 ולסביבה בה הוא פועל. אברי הגוף מתארגנים בהתאמה לפעולה ולרצף הנדרש להגשמת המטרה.

 , יכולת תנועתית היא יכולת לנוע בתכנון, בהתאמה, בוויסות, בארגון ובקרה ולתפקד באופן יעיל. לסיכום

 ההתפתחות המוטורית:

בשלות מערכת העצבים  שינוי בהתנהגות המוטורית כתוצאה משני גורמים מרכזיים: תהליך של
 המרכזית והשפעות סביבתיות. 

חוקרים בתחומי התפתחות הילד מייחסים חשיבות רבה לפעילותם התנועתית של ילדים כגורם 
להתפתחות כל שאר  בהתפתחות המוח. התפתחות הכישורים המוטוריים והתנועתיים מהווים את הבסיס 

 התחומים בגיל הרך. התפתחות זו היא הבסיס להתפתחות הקוגניטיבית והתפיסתית, החברתית והרגשית. 



, גמישות זו מעניקה למערכת העצבים  היא תכונה מהותית ומועילה של מערכת העצביםגמישות עצבית 
ומאפשרת למידה. פעילות  פוטנציאל עצום לשינוי וצמיחה. התנועה מאפשרת בניית קשרים חדשים במוח 

תנועתית המאורגנת בסביבה עשירה בגירויים מגוונים, היא אחת מהגורמים החשובים. סביבות עשירות 
 מאפשרות תנועה, התפתחות מוטורית ובכך שינוי וצמיחה.

החשיבה והלמידה אינן מתרחשות במוח בלבד, לגוף יש   הלמידה מתקיימת כשאנו באים במגע עם העולם:
 בכל התהליכים האינטלקטואליים מרגעי החיים הראשונים ועד לזקנה.  חלק פעיל

ומתפתחת לביטויים מורכבים של חשיבה בהמשך. עיבוד  הלמידה בראשיתה היא סנסומוטורית
 האינפורמציה התחושתית במוח והתגובה המוטורית הוא היסוד ללמידה. 

הבנה על העולם. התנועות ככל שהן  חושי הגוף מזינים את המוח במידע סביבתי שבאמצעותו הוא יוצר
 מורכבות יותר, הן מארגנות את הידע ומסייעות לתפקוד הכרתי טוב יותר. 

 ארבעה עקרונות שולטים ברכישת התיאום המוטורי אצל תינוקות: 

 התמיינות:  .1

 בשלבים הראשונים, התנועות אינן מאורגנות, ידיו ורגליו נעות באקראי. •

 תגובה רפלקסיבית בכל גופו.  •

עם ההתפתחות הופכות מיומנויות כוללות וכמעט לא מוגדרות אלה למערכת מיומנויות מדויקת,   •
 שכל אחת מהן מותאמת לתפקוד מסוים.

 בשלבים הראשונים תנועות התינוק יהיו רבות ובהמשך הן פוחתו. •

 בגיל שישה חודשים בערך, יוכל התינוק לתכנן ולבצע את פעולותיו במדויק.  •

לבלום משחק כלשהו  -, הוא יוכל ליזום פעולות בסביבתו הקרובה, לדוגמה כחודשיים לאחר מכן •
 שעומד ליפול עליו. 

 אחורית )עקרון "ציפלוקאודאלי"(: -התפתחות קדמית .2

השליטה השרירית )המוטורית( מתפתחת מהקצה העליות 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 הישבה, 

 וההליכה מתפתחת בסוף.
 היקפית )העקרון "הפרוקסימודיסטלי"(:  -התפתחות מרכזית .3

טה להתפתח ממרכז הגוף אל קצותיו. לתינוק בשלבים הראשונים יש השליטה בתנועות הגוף נו •
שליטה רבה יותר על זרועותיו מאשר על כפות ידיו והתנועות העדינות שלהן והוא עשוי אפילו 

 לשרוט את עצמו בעזרת אצבעותיו.

לאחר מכן הוא מכוון את אגרופיו הסגורים כלפי חפצים לפני שיש ביכולתו להרימם. לבסוף,   •
 חת השליטה באצבעות והיכולת להרים אפילו פירורים וחפצים זעירים.  מתפת

דפוסים אלה נוסעים מההבדלים בקצב התפתחות השרירים בכל איבר ומקצב הבשילה של אזורי  •
 המוח שהולכים ומתמחים בשליטה על התנועות. 

 בשילה ביולוגית והתנסות: .4

 ילה של מערכת העצבים המרכזית.לתינוק האנושי פוטנציאל של יכולות מוטוריות התלוי בבש •

ההתנסות חיונית להתפתחותן של יכולות ונטיות כלליות ולהשתכללותן, היא נחוצה גם לתמיכה  •
 בארגון מערכות העצבים המרכזיות ולהנחייתן. 

תרגול וחשיפת התינוק למיומנויות מוטוריות משפיעים על קצב התפתחותן, גם  -מסיבה זו •
 ה מטלה בצורה שונה מרמזת על כך.העובדה שתינוקות ממלאים אות

 סוגי התנועות 

התנועות מתבצעות באמצעות הפעלה של קבוצות   – (Gross Motor Skillsמוטוריקה גסה ) .1
השרירים הגדולות, הפעולה היא יחסית גדולה ובדרך כלל תתבצע במרחב יחסית גדול. 

במוטוריקה הגסה נכללים האברים הבאים: גוו וגפיים )גוו=בטן, אגן, בית חזה, גב(. תפקיד 
יבה, עמידה( ובמצב דינאמי  המוטוריקה הגסה הוא ייצוב הגוף כנגד כוח המשיכה במצב סטטי )יש

)זחילה, הליכה, ריצה וכו'( על ידי שימוש בשרירים מייצבים. הקריטריון המרכזי להערכת פעולות 
 .השטףשל מוטוריקה גסה הוא 



מיומנויות שהאדם מבצע באמצעות קבוצות קטנות   – (Fine Motor Skillsמוטוריקה עדינה ) .2
היד והאצבעות )אבל אל רק, גם תנועות בתווי  של שרירים. ברוב המקרים מדובר בשרירי כף 

הפנים(, פעולות אלו מתבצעות לרוב במרחב מצומצם. תפקיד המוטוריקה העדינה הוא לבצע  
פעולות מדויקות וליצור תקשורת עם הסביבה. במוטוריקה העדינה נכללים האברים הבאים: 

ות של מוטוריקה עדינה הוא  המרכזי להערכת פעוליון רכפות ידיים, כפות רגליים, פנים. הקריט
 .הדיוק

מוטוריקה היא  -שימוש במוטוריקת הידיים לשרטוט קווים וצורות. גרפו –מוטוריקה -גרפו  .3
מוטוריקה יובילו -הבסיס לכתיבה, על מנת לבצעה כהלכה דרושה מוטוריקה עדינה. קשיים בגרפו 

ני קריטריונים לדיסגרפיה שהיא קושי משמעותי בכתיבה )לקום למידה בתחום הכתיבה(. ש
 )הספק(. ומהירות)בעיצוב(  דיוקמרכזיים: 

פאזלים, לגו וכו'. משלבים צורך בתפסיה חזותיות וביכולות  –משחקים תפיסתיים מוטוריים  .4
 המוטוריות הדרושות ליישם את התפיסה בפועל. 

 מושגים בסיסיים 

 היכולת להניע איבר בקשת.  טווח תנועה: •

 המתח, או ההתנגדות, הקיים בשריר במנוחה וכתגובה להפעלת כוח.  טונוס שרירים: •

 העוצמה שמפעיל השריר מול התנגדות.  כוח: •

 היכולת לשמור על מנח הגוף מול כוח הכובד בזמן פעילות מוטורית. שיווי משקל: •

העדפה והתמחות של אחד מצידי הגוף, בעת ביצוע פעילות מוטורית לצורך  דומיננטיות של צד: •
 למיומנויות גבוהות יותר. הגעה 

 תיאום בין שני צידי הגוף, היכולת לתפקד בשילוב בין שני צידי הגוף בעת פעילות. קואורדינאציה: •

 התיאום בין המידע המגיע מהעין לבין תנועת היד בעת פעילות.  תיאום עין יד: •

 יס(.: היכולת לתכנן פעילות מוטורית חדשה בתגובה לדרישה מהסביבה )פרקסתכנון תנועה •

 היכולת לשלוט בעוצמת הכוח המופעל על ידי השרירים בעת פעילות.  ויסות כוח: •

 רפלקסים 

 התגובות בתקופת החיים הראשונה של התינוק לשניים: רפלקסים ותגובות.מנגנוני מחלקים את 

 המוח. גזע  \חוט שדרה -רפלקס הוא תנועה לא רצונית שנשלטת על ידי מרכזים נמוכים של מערכת העצבים

פלט. גירוי שנקלט על ידי מערכת החישה )הן מהסביבה והן מהגוף(  -רפלקס בא לידי ביטוי בתהליך של קלט
שגורם לתגובה במערכות הגוף השונות. לרפלקסים מספר תפקידים כאשר העיקריים הם הישרדות ויצירת  

 עכבות לתנועות מוטוריות ראשוניות.

 התפתחות: -רפלקס

 ובר תהליך של בשלות שמאפשר לעובר לבצע תנועות רפלקסיביות רבות.בעוברות, חוט השדרה ע •

 עם התפתחות העובר, גם אזורים גבוהים יותר בשלים ובסוף מתרבות ההתנסויות התנועתיות. •

התרבות ההתנסויות גורמת להתפתחות הזיכרון המוטורי, ששוחק בהדרגה את מרבית   •
 הרפלקסים. 

 האדם שולט בגוף. מעבר ממצב בו הגוף שולט באדם למצב ש •

ככל שאזורים גבוהים יותר של מערכת העצבים מבשילים, הם מקבלים עדיפות על הרפלקסים  •
 שמגיעים מהאזורים הנמוכים יותר במערכת העצבים.

 תקינות מערכת העצבים:

מאחר וניתן לחזות בוודאות איזה גירוי יביא לאיזו תגובה, הרפלקסים מהווים את אחד המדדים 
 קינות מערכת העצבים )אם לאחר יישום גירוי מסוים מתקבלת התגובה הרצויה(. הראשוניים לת

 ניתן לחשוד בקיומו של ליקוי במערכת העצבים במספר מקרים: 

 אי הופעתם של רפלקסים לאחר הלידה.  •

 אי הופעה מושלמת של רפלקס בעקבות בעיות של טונוס. •



 סימטרית של רפלקסים סימטריים או ההפך.-הופעה א •

 היעלמותו של רפלקס אחד או יותר. \עיכוב בהטמעתו •

 רפלקסים פרימיטיביים: 

 נקראים כך משום שם ראשוניים, הם עוזרים לתינוק לשרוד.   •

 יש זמן מסוים שבו הם אמורים להופיע.  •

 יש זמן מסוים שבו הם אמורים להיכחד.  •

 יש הטוענים שהרפלקס לא נכחד אלא משולב עם תנועה רצונית אחרת.  •

 : Rooting Reflex גישושרפלקס ה

ליטוף לחייו של התינוק גורם לו לפנות את ראשו על מנת למצוץ את האובייקט, החל  -הגישוש אחר הפטמה 
הרפלקס נועד לסייע לתינוק לשרוד  -ארבעה חודשים בערך. חשיבות רפואית-מהלידה ועד לגיל שלושה

 באמצעות הכוונה לפטמת האם בחיפוש אחר מזון.

 : Suck & Swallow Reflexרפלקס המציצה והיניקה 

להיריון(   10המציצה אוטומטית בכל פעם שדבר מה נכנס לפיו. הרפלקס קיים מפני הלידה )בערך משבוע 
חודשים. הפעולה הופכת לרצונית יותר ויותר. בין גיל חודשיים לארבעה חודשים חל שינוי   4ונמשך עד גיל 

יות אכילה רצויות. כדי ווש ומציצה( נעלמים ומפנים את עצמם להתנהגהתפתחותי ושני הרפלקסים )גיש
שתינוק יאכל אוכל מוצק, רפלקס היניקה חייב להיעלם. אם התינוקות היו ממשיכים למצוץ אוטומטית  

 בכל פעם שאוכל נכנס לפיהם, לעולם לא היו לומדים ללעוס. 

 : Gag Reflexרפלקס ההקאה 

מופעל באזור הקדמי של הלשון )בעוד שאצל מבוגר הוא מתרחק לכיוון אצל תינוקות רפלקס  ההקאה  
הענבל והלוע( בתגובה להכנסת ידיים לפה ולאכילה מהירה או בכמות גדולה מדי. הוא מופיע בסביבות גיל 

חודש וחצי. חשיבות רפואית: תפקיד הרפלקס הוא למנוע כניסת חפצים לפה שעלולים לגרום לחנק, שכן 
ן לא שולטים בתהליך הבליעה. השינוי שקורה בעקבות הכנסת ידיים לפה, אשר "מזיזה" התינוקות עדיי

 את תגובת הרפלקס מהאזור הקדמי של הפה לעבר הלוע. 

 : Bite Reflexרפלקס הנשיכה 

 חודשים.  9-12גורם לתינוק לנשוך באופן אוטומטי אצבע המוכנסת לפיו, נטמע בגיל 

 : Moro Reflexרפלקס מורו 

מטרי המופיע כבר בלידה. נובע מרצפטורים שמקורם בצוואר. מופיע בתגובה למשפר גירויים: רפלקס סי
רעש פתאומי, גירוי וסטיבולרי או טפיחה קלה באזור מפתח הלב. רפלקס זה יגרום לתינוק לבצע תנועת 

צורה  פשיטה של הגפיים ולאחר מכן כפיפה לצורך הגנה. בנוסף, נפתח ונסגר הפה. ברפלקס זה יש לבחון
תקינה וסימטרית, מתח שרירים זהה ותקין. הרבה פעמים מלווה בכאב ובבכי. עוצמת הגירוי פוחתת עד 

חודשים, יש לבדוק מה לא תקין. החשיבות הרפואית של  5-6חודשים. אם הגירוי נשמך עד גיל  2-4גיל 
ב מארבעה חלקים  רפלקס זה היא בהערכת האינטגרציה של מערכת העצבים המרכזית, שכן הרפלקס מורכ

ברורים: בהלה, פרישת הזרועות, קיפול הזרועות ובכי. העדרו של אחד המרכיבים )פרט לבכי( או  
אסימטריה בתנועות נחשבת לחריגה. כמו כן, המשך קיומו של הרפלקס אצל תינוקות מבוגרים יותר, 

 ילדים או מבוגרים

 : Palmar Grasp Reflexרפלקס האחיזה 

לעיתים גם בערעור של שיווי משקל, אולם בעיקר על ידי יצירת גירוי של מגע בכף רפלקס הגנתי שמופיע 
לפיתה( בכף היד. הלפיתה היא מאוד חזקה יחסית לכוחו של התינוק. \היד. גורם לפעולה של כפיפה )כיווץ

חודשים. הרפלקס מופיע החל  4-6שלושה ונעלם בהדרגה עד גיל  -הרפלקס קיים בעיקר עד גיל חודשיים
לאחר  והיעלמות-חודשים. העדרו על הרפלקס ביילוד או אי 5-6שבועות ונעלם עד גיל  16גיל העוברים של מ

גדילת התינוק עשויים להעיד על מחלה עצבית מולדת. הישארות הרפלקס מעבר לזמן זה ישפיע ויעכב 
 התפתחות מיומנויות נוספות, גם של מוטוריקה עדינה וגם של מוטוריקה גסה.

 : Planter Grasp Reflexרפלקס פלנטר 



חר התנסות בנשיאת משקל על גירוי בשורש הבהונות גורם להם לבצע תנועות לפיתה. עובר הטמעה לא
 חודשים עד שנה. 4הרגל )בין עשרה חודשים לשנה(, מופיע מגיל 

 : Babinsli Reflexרפלקס בבינסקי 

גורמת לכפיפה גבית של הבהונות )פרישת האצבעות(. הרפלקס מופיע בלידה ואמור להיעלם   מכה על צד כף
ס פלנטר. חשיבות הרפלקס: נובעת דווקא  שלושה. היעלמותו מאפשרת הופעה של רפלק -עד גיל חודשיים

אי דיכוי הרפלקס בהמשך ההתפתחות הינה סימפטום להפרעה נוירולוגית אורגנית ויכול להשפיע   -מדיכויו
 ולפגוע בהתפתחות המוטורית של התינוק. 

 רפלקס הזחילה: 

רבות הידיים. כאשר מופעל לחץ על כף הרגל, מתבצעת סדרת תנועות של כיפוף ויישור הברכיים, ללא מעו
 חודשים.  3-4הרפלקס מופיע מלידה ונעלם עד גיל 

 רפלקס העמידה:

מופיע לפני הלידה, מעמידים את הילוד על משטח ומקבלים תגובה של יישוב הרגליים מהקרסול למעלה,  
 נטמע בסביבות גיל חודשיים. 

 : Stepping Reflexרפלקס ההליכה 

הזחילה, יופיע גם כשהגוף במנח אנכי. כאשר נרים את התינוק,  מופיע עוד לפני הלידה, בדומה לרפלקס 
נעמיד אותו על משטח ישר וחלק, נטה אותו קדימה )הפעלת לחץ על הרגל(, יוצר רפלקס של כיפוף הברך 

ארבעה חודשים.   -הנגדית ויצירת תנועה דמוית הליכה. אצל רוב התינוקות נעלם הרפלקס אחרי חודשיים
מית שאימון ויצירה מוגברת של רפלקס ההליכה לא תקדם את ההתפתחות מחקרים הוכיחו חד שמע

 התינוק ולא תוביל להליכה מוקדמת יותר. 

 : Antr-Asymmetric Tonic Neck Reflexרפלקס הסייף 

סימטרי של הצוואר והגו: נקרא גם רפלקס הסייף. נוצר עקב העלייה במתח השרירי )טונוס( -רפלקס טוני א
העלייה במתח השריר מגרה עצבים באזור הכתפיים והרגליים, כך כשהתינוק מטה ראש לצד של הצוואר. 

סימטרית. למעשה,  -תנועה א -אחד, היד והרגל באותו צד עוברות לפשיטה, והיד והרגל בצד הנגדי לכפיפה 
חיל חודשים כאשר מת 4-5שבועות. הרפלקס אמור ליעלם עד גיל  6זה שינוי בטונוס. מופיע בשיאו בגיל 

להישמר קו האמצע, והוא מוביל לאי תלות בין תנועות הראש לתנועות הגפיים. חשוב להתפתחות 
יד. שאריות של הרפלקס ניתן לראות אצל ילדים עם בעיה התפתחותית מוטורית,  -קואורדינציית עין

 שרצים תוך הפניית הראש מצד לצד. 

Stnr-Symmetric Tonic Neck Reflex : 

של הצוואר. שני הצדדים מבצעים את אותה התנועה. כאשר התינוק מכופף את ראשו  רפלקס טוני סימטרי 
לפנים, המרפקים מכופפים והברכיים מתיישרות. כאשר הראש מוטה לאחור, המרפקים מתיישרים 

 6-חודשים. רפלקס זה מביא לעמידות ה 11חודשים. נטמע בגיל  8והברכיים מתכופפות. מופיע בגיל 
תפתח תנועה רצונית והתייצבות( אך מעכב זחילה כי לא מתאפשרת הפרדת תנועה הראשונות )בהמשך ת

 בין הזרועות והרגליים ליצירת תנועת זחילה. 

 שיעור מקוון 11-05-2020

 חושים 

מערכת  -ספקי המידע המאפשרים לדעת מה לעשות ואיך להגיב לגבי גירויים המגיעים. התפתחות תקינה
הגירויים שקולטים מהסביבה מאפשרת דיאלוג בין הילד לבין העולם החיצון החושים מפותח עד הסוף. 

 שלו. 

מקור חיצוני )מהסביבה, תמונות, שמיעתי וכו'( או מקור פנימי. ניתן גם תסווג את מקור   מקור הגירוי:
י )עולה תחושת -שני סוגי מידע  שיווי משקל(.  -הגירוי למיקומם בגוף )אוזניים, אף, פה, עיניים ואוזן פנימית

זה המידע שאני נותן כתגובה למידע שקיבלתי )מהמוח  -ויזואלי, שמיעתי וכו'( ומידע מוטורי -מהגוף למוח 
 לגוף(. 



מערכת העצבים, המוח וחוט  איברי חישה חיצוניים ותאי חישה  אור, ריח, קולות וכו'  מידע חיצוני:

נימיות )שינוי בדופק, הרחבת כלי דם, תגובות פ הוראה מהמוח לגוף  -תאי עצב מוטוריים השדרה 
 הפרשת הורמונים(, תגובות התנהגותיות )תנועות הגוף כולו, שרירי הפנים(. 

  קולטן )ספציפי לסוג הגירוי(  גירוי )אור, קול, כימי, מכני, טמפרטורה(  עקרון תפקוד תאי החישה:

 מרכז עיבוד מידע במוח )התחושה היא במוח, לא באיבר!( דחף עצבי 

אונה  -ראייהאונה טמפורלית )צהובה(.  -שמיעה תמונה מהמצגת.  מיקומים במוח של כל חוש:
רצועה  - התנועה קודקודית )כתום כהה(. חוש  \אונה פרייטלית -מגעעורפית )כתומה(.  \אוקסיפיטלית

מוטורית, על הגבול בין האונה הפרייטלית לאונה  
בין האונה הקדמית   -ריחהקדמית , כחול כהה(. 

 , פנימי במוח.  לטמפורלית

: זמן ומרחב,  כל חוש פועל בארבעה מימדי פעולה
איכות הגירוי ועוצמת הגירוי. קודם כל צריך לדעת 

להבחין בין סוגים של גירויים   -(. איכות הגירויאיפה זה התרחש )קרוב, רחוק -מתי הגירוי התרחש, מרחב
  )האם ה היה קול או אור ולהפריד בין התכונות של כל חוש(.

 חוש הריח 

 היכולת להבדיל בין כימיקלים, נמצא באונה הפרונטלית ובאונה הטמפורלית. 

 שמתפתח. בזמן ההיריון, נקרא החוש הקדמון מאחר והוא הראשון  15ל 11מתחיל להתפתח בין השבוע ה 

 מהטעם נקבע לפי הריח שלו.   80%חוש הריח מאוד קשור לחוש הטעם, 

סוגים שונים של קולטנים. משך החיים של קולטן  400רצפטורים, -כימו -מיליון קולטנים של ריח 6קיימים 
 ימים.   60-ריח כ

עצב הריח למרכז   רצפטורים )קולטנים( באף, מועבר על ידי דחף עצבי ע"י-כימו  -נקלט על ידי תאי החישה
צד שמאל של לעיבוד בהאחראי במוח. חוש אפסילטרלי )באותו צד(, אם אני מריח מצד שמאל, זה מגיע 

 .המוח, אם אני מריח בימין אז זה מגיע לימין )לא כמו בראייה שעובר באלכסון(

ראי על  עובר דרך האמיגלדה וההיפוקמפוס, האמיגלדה אחראית על הרגש וההיפוקמפוס אח -קשור ברגש
 גם זיכרון וגם רגש(. המשך במצגת. -זיכרון )מה שמושך בגברים זה הריח

 חוש הטעם 

העיבוד ממוקם בתחתית האונה הקדמית. היכולת לקלוט תחושה וטעם של חומרים בעקבות מגע של 
 להיריון בערך. 14-החומר בפה ובגרון. החוש מתחיל להתפתח בשבוע ה 

שבחושים, משום שאינו עוסק בזיהוי הסביבה או בבניית ייצוג שלה במוח אלא  חוש הטעם הוא הפשוט 
 במתן ערך למזון. הוא קובע את טיב המזון הנכנס לפה ומזהיר אותנו מפני סכנות בריאותיות.

איבר החישה הוא הלשון, החך והגרון. נוצר כתוצאה 
   מחיישנים הרגישים לתגובה כימית.

בלבד לקליטת טעמי המזון חוש הטעם תורם חלקית 
ותחושתם, שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח,  

הראייה וכן המרקם, מ"קור", "חום" )חריפות אינה טעם  
 אלא תחושה(. 

  מאופיין ע"י זה שהוא אפסילטראלי.



 יף. חר -מר, אמצע -מלוח וחמוץ, לשון אחורית  -מתוק, צדי הלשון -יש חמישה סוגי טעמים: בקצה הלשון 

 חוש השמיעה 

חוש השמיעה מאפשר לקלוט קולות וצלילים. מהות השמיעה היא זיהוי ותרגום שינויים מהירים בעוצמה 
. מרכז השמיעה 23-25ומגיע להבשלה בשבוע   16-ובתדירות הקול. חוש השמיעה מתחיל התפתחות בשבוע ה

נמצאים באוזן הפנימית,  במוח הוא באונה הטמפורלית )אונה רקתית(. תאי החישה לצלילים וקולות
 בצורת ריסניות= מכנורצפטורים. 

 השמיעה חשובה להתנהגויות תקשורתיות ומספקת מידע מרחבי.

 חוש הראייה 

אוקסיפיטלית. התאים )הקולטנים( נמצאים בתוך    \קולטנים בתוך העיניים, ממוקדם באונה העורפית
מורכב מאחר ומגיעים לבשלות ראייה רק לאחר  . זה תהליך מאוד 24-28הרשתית. מתחיל להתפתח בשבוע 

חודשים, עצב  3הלידה. תבנית העין נולדת מוכנה, עצב הראייה מגיע לבשלות רק לאחר הלידה. בגיל 
 חודשים.  8חודשים, תפיסת העומק בשלה. ראייה מושלמת מגיל  4הראייה בשל. בגיל  

 )חוש ראייה(  תפיסה חזותית

 הנוגע למאפייני הגירויים אשר נקלטים באמצעות מערכת הראייה. היכולת לזהות, לתפוס לעבד מידע 

 מרכיבי תפיסה חזותית:

 ה דומה למה. מאפיין קשב.איתור יוצא דופן ומ -אבחנה חזותית •

 זכירת פריט בודד בין פריטים אחרים. מספרים אותיות וצורות. -זיכרון חזותי •

 זכירת כמה פריטים ברצף הנכון.  -זיכרון רצף חזותי •

 למטה למעלה, ימין שמאל.  -להבדיל בין כיוונים שונים של אותה צורה  -מרחביים יחסים •

 מה עיקר וטפל.  -יכולת להבדיל בין הדבר העיקרי לטפל. כתוב על גבי תמונה -תפיסת דמות ורקע •

 לראות שלם ע"פ חלקיו.  -שלמות צורה •

 דורשת אינטגרציה של כל מרכיבי התפיסה החזותית. -כתיבה •

 משחקי זכרון, פאזל, העתקת דגמים, לוטו. -תרגול •

 תחושה שטחית  \חוש המישוש  \חוש המגע

 . מערכת שמספקת לנו מידע ראשוני על העולם. , על פני העור נמצא בכל הגוף בשונה מחושים אחרים

רגישים יותר מאחרים כי יש ריכוז גדול יותר של  -הפה, כפות הידיים והאצבעות  -אזורים מסוימים בגוף

 תאי חישה.

חום קור דקירה ועוד ונכנסת לפעולה כאשר   -שמגינה מפני סכנות מערכת הגנתית -שני תפקידים עיקריים

 להתרחק וכו.  - אנחנו נכנסים לסכנה מסוימת, היא נותנת את ההוראה לפעול

מבדילה בין צורות, מרקמים, טמפרטורה וכו'. מי שנותן את   -מערכת הבחנתיתהתפקוד השני הוא 

. מערכת זו נכנסת לפעולה כאשר הילד דיקציה הם תאי החישה בידיים. נותנת מידע לגבי טיב הדברהאינ

 נוגע, לדוגמא, בזקן של אבא ושונה כמה הוא שונה מהלחי של אמא, או כשהוא חוקר דברים בפיו. 

לם תינוקות קטנים משתמשים בפיהם כאיבר חישה שדרכו הם מבחינים, לומדים על העולם ובונים את עו

משולש(. בגיל   \קר(, מה הן הצורות )עיגול\מחוספס(, טמפרטורה )חם\ המושגים שלהם: מרקם )חלק

מאוחר יותר יחקור את עולמו בעזרת הראייה אך בלי להיעזר בתחושות נוספות כמו מישוש, תנועה ודיבור. 

 זה הבסיס להתפתחות התפיסה החזותית העתידית שלו. 

המערכות במערכת התחושה השטחית הוא חיוני ביותר. בעזרתו נקבל  תיאום ושיתוף עבודה של שתי תתי

 זמנית נגן על עצמנו. -מידע אמין ומדויק על העולם ובו



 PROPRIOCEPTION  תקינסטטיתחושה    \חוש התנועה

חוש   -תפיסה. מסובבת על מידע אשר מגיע מהשרירים והמפרקים והגידים בעת תנועה -תנועה, סטזיס -קיו

נותן מידע אודות הגוף שלי. חוש המאפשר לנו לדעת מה המנח של הגוף והגפיים ומה התנועה פנימי. 

יש חשיבות  ., ויסות כוח, זמן וכמות של תנועהחוש זה מאפשר אומדן מרחק מהגוף המתבצעת בכל רגע.

 לזכרון התנועות וללימוד רצפי תנועה על מסלולים קשים. 

 מרכיבים:  3חוש זה מכיל 

 ולתנוחה בחלל, ללא ראייה.  ערנות לתנועה (א

 מגע שטחי ומישוש על פי העור )טקטילי(. (ב

 מגע עמוק, לחץ )פרופריוצפטורי(. ( ג

 . 10של ההיריון, החלק של מגע מגיע בשבוע  8-10-החלק התנועתי בחוש זה מתחיל להתפתח בין השבוע ה 

את הכתיבה, בכתיבה, לתחושה הקינסטטית יש השפעה על: אומדן מרחק וכוח, התארגנות הגוף לקר

 תהליך אוטומטיזציה של הכתיבה, מיקום אוטומטי של העיפרון בכף יד.

 חוש שיווי המשקל 

וממתינה לכוח המשיכה על מנת   11-12המערכת הווסטיבולארית: מתחילה את ההתפתחות בשבוע 

ש/בועות של  25להשלים את הבשלתה. חוש שיווי המשקל מגיע לבשלות בתקופת העוברות בסביבות 

ההיריון, ונמצא בהמתנה עד לאחר הלידה. המיקום של תאי החישה לשיווי המשקל הוא באוזן הפנימית 

ת ריסניות(, והם מגורים על ידי תנועה וקשורים אל המוח הגדול דרך מערכת מסועפת עם גזע המוח  )בצור

והמוח הקטן. המערכת הווסטיבולארית כוללת חלקים של האוזן הפנימית והמוח שמעבדים את המידע  

 החושי )סנסורי( הקשור ליצירת שיווי משקל ותנועות העיניים. 

ולכוח ווח למוח על מצב ותנועות איברי הגוף בחלל, יחסית לפני האדמה מכונה גם חוש "מצב" בהיותו מד

הכובד. אחראי על התאמת תנועות אברי הגוף בהתאמה לתנועות הראש, על מהירות התנועה והכיוון שלה, 

 ושינויי כיוון תנועה הנדרשים כדי לשמור על יציבות במרחב.

 מערכת שיווי משקל תקינה מאפשרת לנו: 

 בצורה ברורה בזמן תנועה. לראות  •

 לזהות מה למעלה ומה למטה )גרביטציה(.  •

 לזהות את כיוון ומהירות התנועה.  •

לדעת לתקן את העמידה שלנו כדי לא ליפול ולשמור על היציבות שלנו בפעילויות השונות. כאן  •

 ניתן להבין את תפקידו המיוחד בשמירת היציבות.

 ל חוש התנועה והם כוללים: שיווי המשקל מושג על ידי מערכות הבקרה ש •

 חוש המגע )פרופריורצפטורים(, המערכת הווסטיבולאריתמערכות החושים: חוש הראייה,  -

 שילוב בין קליטת החושים השונים.  -

 הפעלה מוטורית של שרירי העיניים והגוף.  -

 השלכות לבעיות המערכת הווסטיבולארית: 

אונה ובדרך כלל מתבטאת בין השאר, פגיעה ווסטיבולארית יכולה להיגרם עקב מחלה, גיל או ת •

 גם באחד או יותר מהתסמינים הבאים: 



 סחרחורות -

 חוסר שיווי משקל ואי התמצאות במרחב  -

 הפרעות בראייה  -

 טנטון ושינויים בשמיעה  -

 שינויים קוגניטיביים ופסיכולוגיים.  -

 חוסר שיווי משקל, מעידה, קושי ללכת בקו ישר •

 גמלוניותקושי בקואורדינציה או  •

 קושי בעמידה זקופה, נטייה להביט לקרקע כדי לוודא מיקום הקרקע. •

 הראש לפעמים מוחזק בנטייה הצידה.  •

 נטייה בזמן עמידה לגעת או להחזיק במשהו, ובזמן ישיבה להחזיק בראש. •

 רגישות לשינויים במשטח ההליכה, או לשינויים בהנעלה.  •

 כאבים במפרקים עקב המאמץ לשיווי משקל.  •

 קושי במציאת תחושת יציבות במרחבים פתוחים ובמקומות עם קהל גדול.  •

 תסמינים בראייה:

קושי במיקוד )פוקוס( ובמעקב אחרי עצמים )אובייקטים(, מילים ודברים על הדף קופצים, שטים  •

 או נראים לא ברורים או כפולים.

 רות חוזרות. חוסר נוחות בסביבות בהן עומס ויזואלי כמו בתחבורה, קהל, חנויות וצו •

 רגישות לאור, סנוור, אורות מהבהבים, אור פלורוסנטי יכול במיוחד להפריע.  •

 רגישות לסוגים מסוימים של מסכי מחשב וטלוויזיה. •

 נטייה להתרכז בחפצים קרובים וחוסר נעימות מצטברת כשמתרכזים בנקודה במרחק.  •

 עלייה העיוורון לילה, קושי ללכת בלילה.  •

 ית. ירידה בראייה תלת ממד •

 שינויים בשמיעה: 

 ירידה בשמיעה, שמיעה מעוותת או רמת שמיעה לא יציבה. •

 טנטון )צפצוף, רשרוש, סוגי רעש שונים באוזן. •

 ריגוש לצלילים חזקים או לרעש סביבתי. •

 סר שיווי משקל. רעשים פתאומיים מגבירים את הסימפטומים של סחרחורת, ורטיגו וחו •

 , גם כשהם נמוכים(. היפראקוסיס )רגישות מוגברת לצלילים •

 שינויים קוגניטיביים: 

 קושי בריכוז ובתשומת לב, נטייה להתפזר.  •

 שכחה ואיבוד הזיכרון הקצר.  •

 בלבול, חוסר התמצאות, קשיים בניווט במרחב או הוראות.  •

 קושי במעקב בשיחות, בפגישות וכדומה, במיוחד כשיש תנועה או רעש רקע. •

 למצופה במצב נורמלי. תשישות פיזית ונפשית הרבה מעבר  •

 שינויים פסיכולוגיים: 



 ירידה בהסתמכות עצמית, בביטחון עצמי, בכבוד עצמי.  •

 חרדה, בהלה ובידוד חברתי.  •

 דיכאון. •

 שינויים אחרים: 

 בחילות והקאות •

 בחושת מחלת ים, ערפול חושים, תחושת שכרות •

 בחילות בנסיעות •

 תחושת מלאות ולחץ באוזניים •

 כאבי ראש  •

 ברור, מרושל דיבור לא  •

 רגישות לשינויים בלחץ ברומטרי, טמפרטורה ולרוח. •

 כאב, לחץ וסימפטומים אחרים עקב שינויים בתזונה )למשל תנודות ברמת מלח הנתרן( •

 השילוב בין מערכות התנועה למערכות החושים 

עילויות מערכות אלו קשורות זו בזו מראשית התפתחותן בתקופה העוברית. הן מזינות זו את זו במהלך הפ

היומיומיות ומגרות תהליכים עצביים, תהליכי גדילה והתפתחות אשר טמונים ביכולות המולדות של 

 האדם, וזקוקים לגירוי והפעלה.

בעת פעילות מוחית מתרבים הקשרים בין תאי המוח ונוצרת אפשרות לפעילות מסועפת יותר ומרוכבת  

 גרייה ספציפית.  יותר. יש אזורים מוחיים שלא יבואו לידי ביטוי ללא

חלק מתגובת הפעולה על גירוי חושי נעשה לפני שניתנת משמעות קוגניטיבית של הפעולה הנדרשת 

והסיבות לה. זהו מנגנון אשר מגן על האדם מפני סכנה. לדוגמא: מתוך ניסיונו, הנהג מגיב בסטייה מנתיב  

 עם סיכון, שבשבריר זמן לפני פענוח מלא של האירוע. 

 CP - שיתוק מוחין

)להעתיק תמונה של חצי מוח ורוד(. פגיעה או דיספונקציה באחד מהמקומות   קליפת המוח -קורטקס

יכולה לגרום  -)גרעיני הבסיס(בלום )מוחון( או הגרעינים הבזליים יקורטקס, צר -האלה, או בשניים יחד

 .  CPלסוג של 

אחראי על עיבוד מידע שמגיע  הקורטקס מהווה את השכבה החיצונית של המוח הגדול. הקורטקס 

 לגפיים )לשריר שלד(.  מהחושים והוא אחראי על שליחת פקודות מוטוריות

פועלים במסגרת המערכות המוטוריות ותפקדן הוצאה לפעול של תנועות רצוניות. יש  -הגרעינים הבזליים 

 להם תפקיד מאוד חשוב בתחום המוטורי.

המשקל והוא אחראי על התכנון המוטורי ועל ויסות של  המוחון, יש לו תפקיד חשוב בשיווי  -צריבלום

 למידה ותנועות מוטורי. תכנון, ויסות ולמידה של תנועות מוטוריות.

התפתחותית המתחילה בילדות המוקדמת וממשיכה לארוך החיים. סימני מוקדמים -הפרעה נוירו 

ה, רואים את הבעיה חודשים. כשתחילים לראות תנועות זחילה והליכ 12מתחילים בגיל שישה עד 



, אבל יש רמות חומרה. יש אנשים בלי CPיהיה לנצח עם   CP. בן אדם שנולד עם בהתפתחות המוטורית

 .CPמהפגים נולדים עם  30%סימנים כמעט בכלל. יש לעיתים גורמים טרום לידתיים ולידתיים. 

ות התנועה והיציבה  : שיתוק מוחי הוא קבוצה של ליקויים בהתפתח2005ההגדרה המקובלת היא משנת 

המיוחסת להפרעה לא פרוגרסיבית )לא מתקדמת, לא נזק שמחמיר( המתרחשת במוח המתפתח של העובר 

 והתינוק וגורמת למגבלות בפעילות.

 מהו שיתוק מוחין?  

שם כללי לתוצאותיו של פגם או נזק בחלקי המוח השולטים על השרירים ופעולתם. הפגיעה עלולה  

ההיריון, במהלך הלידה או בתקופה הקצרה שלאחר הלידה. הריונות מרובי ילדים להתרחש במהלך 

 . פגיעות לאחר ההיריון הן לא מרובות. פגם קבוע ולא משתנה.CPעלולים לסכן את העוברים ב

. בזמן הלידה זה יכול 400לכל  1-שיתוק מוחין מהווה את הגורם העיקרי לנכות בילדים ושכיחותו היא כ

בעקבות חוסר חמצן לעובר או לידת עכוז, לידה מוקדמת או במשקל נמוך. יכול להגרם עקב  להיות 

 טראומה מוחית. 

  10-15%-מהמקרים, הפגיעה מתרחשת לפני הלידה )שתייה, עישון, תרופות לא מתאימות(, כ 75%-ב 

 לאחר הלידה.   10%-הפגיעה היא בזמן הלידה, עד 

חרונות יש שיפור בהישרדותם של פגים לכן יש עלייה בכמות  בשנים הא?  CPלמה יש עלייה בשכיחות ה

 . CPהילדים הפגים עם 

 תופעות אשר יכולות לעורר חשד אצל ההורים: 

 הפרעות יציבה ושיווי משקל.  •

 סימנים ראשונים המעידים על עיכוב בהתפתחות )לא מתהפך, לא זוחל וכו'(.  •

 יה והלימוד.פרכוסים, הפרעות ראייה וירידה ביכולת האינטליגנצ •

 פגיעה קשה יותר יכולה להוביל למוגבלות באכילה, בהפעלת ידיים, דיבור וכו'.  •

 סימפטומים: 

 הפרעות בטונוס השרירים. שרירם רפויים או נוקשים מדי. •

 רגליים או ידיים חלשות מדיי. ילד שלא מצליח להחזיק דברים, הרגליים לא מחזיקות את הגוף.  •

 ר שאמורה להיות לו הליכה תקינה. לאח  הליכה על קצות האצבעות •

הפרעות בקואורדינציה, תיאום הגוף, שיווי משקל, בעיות מוטוריות מורכבות שדורשות גיוס   •

 שרירים כדי לבצע תנועה מסוימת.  

 רעד ותנועות בלתי רצוניות. •

העדפת צד בצורה מובהקת ולא מפעיל את הצד השני או לא מפעיל אותו בצורה יעילה. )למשל   •

 המיפלגיה(.  -צ אחד עובד מעולה והצד השני עלול להיגרר בהליכה,

 עיכוב כללי.  -הפרעה התפתחות הכללית •

תסמינים נוספים שיכולים להתלוות לשיתוק מוחין: אפילפסיה ופירכוסים, קשיי למידה, בעיות התנהגות, 

 הורמונליות, הידרוצפלוס.לקות שכלית, בעיות נשימה, קושי ביציאת מתון שתן, עקמת, בעיות 

 ישנם שלושה סוגים עיקריים של שיתוק מוחין, המסווגים לפי צורת ההפרעה בתנועה:  



  18מהילדים עם השיתוק מוחין. מאובחן לרוב עד גיל  SPASTIC CP- 75% שיתוק מוחין ספסטי

יש מה שמעביר   חודשים. הוא מצב בו השרירים נעשים מכווצים, מתוחים ונוקשים מאוד ותנועתם נוקשה.

מסר מהמוח לאיברים אבל המוח לא מגיע בצורה תקינה. סוג זה של שיתוק מוחין, נובע מפגיעה בחלק 

 מקליפת המוח האחראי על התנועה הרצונית. 

 יש מספר סוגים:  SPASTIC CPבתוך  

צורה שכיחה בה יש פגיעה בצד אחד של הגוף עם מעורבות של יד ורגל. לילדים אלה   -המיפלגיה •

יש יכולות ללכת ולהות עצמאיים בתפקודם אך הרוב יפתחו צליעה ויגלו קושי יחסי בשימוש ביד 

 שבצד הפנימי.הפגועה, ביחסית ליד 

תון. לרוב פוגע  או בשתי הידיים או שתי רגליים, או פלג גוף עליו או תח -דיפלגיה ספסטית •

 ברגליים, וילדים אלו יתקשו בהליכה. חלקם מסוגלים ללכת וחלקם נזקקים לעזרים בהליכה.

. חלק מהילדים מתקשים להלך או לשבת צורת פגיעה שמעורב בה כל הגוף -פלגיה ספסטיתוקוודר •

  ללא תמיכה. עלולים להיות גם קשיים ביכולת הלמידה והפרעות בראייה או בשמיעה. תופעות

 נלוות שכיחות, הן פזילה ואפילפסיה. 

נגרם כתוצאה מפגיעה בחלקים העמוקים של המוח )גרעינים   -(ATHETOSISשיתוק מוחין אתטואידי )

זאליים(, האחראיים לבקרה על איכות התנועה, שיווי משקל וקואורדינציה. בילדים אלה, קיימת נועה בה

בביצוע תנועות מכוונות ותנועות עדינות. אין תנועה איכותית.  בלתי רצונית מתמדת של הגפיים והפרעה 

. עשויים להתקשות בדיבור כו בליעה. גורם לסף תסכול נמוך.  גורם לקושי בהליכה וקושי בתנועות הידיים

התנועות הבלתי רצוניות מתגברות כשהילד שמח מדי או כועס מדי. התנועות הבלתי רצוניות נעלמות 

 בשינה. 

בחנה זו מתוארים כילדים רפויים, שליטת ראש דלה. טונוס השרירים שונה מילד לילד.  תינוקות עם א

 מבין כלל השיתוק המוחין.  10-20%-אתטואידי הוא כ

הפגיעה היא  -10% -היא הצורה הפחות שכיחה של שיתוק מוחין -(ATAXIAשיתוק מוחין אטקטי )

תנועות רצוניות המקשה עליהם לבצע תנועות   המוחון. הביטוי העיקרי שלה זה רעד בזמן ביצוע -בצרבלום

 מדויקות. מתבטאת בחוסר שיווי משקל ובחוסר שליטה על תנועות במרחב.

כמו כן, יש להם רעד בידיים וקושי בדיבור )גמגום(.  מתקשים בלבישת בגדים ובתפקוד הכתיבה. קשה 

רובוט לעיתים. בשלבים חודשים. נופלים הרבה, הליכה הססנית, הליכת  18מאוד לאבחן לפני גיל 

הראשונים של התנועה המוטורית הם יהיו יחסית תקינים אבל כדי לאבחן בעי לא מקצועית, צריך לחכות 

 לתנועות העדינות. 

הוא זה אשר מופיע המעורב הסוגים השונים של שיתוק המוחין. בעיקר ספסטי עם   -שיתוק מוחין מעורב

 . 10%-אתטואידי, פחות מ

 .ספסטי. מאפיין נוקשות CPשיש פגיעה בקורטקס  -החלק הצבוע הוא הקורטקס -1קבוצה 

 --------------- עבודה  -התפתחות התחום הסנסומוטורי לאורך החיים

עוזרת בהתאמת תוכניות, אם אני יודע מה אבני הדרך  -חשיבות התחום ההתפתחות המוטורי 

אני אדע  -ימודים שלי. בסיס להערכת שיפור והתפתחותההתפתחותיות אני יכול להתאים את תוכניות הל

אם הם מתפתחים תקין או חלה נסיגה. אינדיקציה עקיפה לרמת התפקוד של הילדים. ההתפתחות 

המוטורית מאוד קשורה להתפתחות קוגניטיבית ולהפך. אם יש אינדיקציה על ההתפתחות המוטורית  

 ות ממאמרים.תהיה גם אינדיקציה להתפתחות הוקגניטיבית. לגב



במאמרים באנגלים   15-26. עמ' צילום מהטלפון תדריך לביצוע הערכות התפתחות לתינוקות -2שאלה 
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