
  

 

 

 

 

 

 שלום רב,

אנו שמחים מאוד שהצטרפתם אלינו למסע המשותף לגמילה מהרגל מציצת האצבע. לפניכם דף מידע אודות 

 חשיבות הגמילה מהרגל מציצת האצבע, אותו כדאי לקרוא לפני שאנו מתחילים.    

כידוע, מציצת אצבע מופיעה ומתפתחת לראשונה אצל הילד/ה כבר ברחם אמו. חלק מהילדים ממשיכים בהתנהגות 

זו גם לאחר לידתם, ומציצת האצבע הופכת להיות מזור לעייפות, פחד, שעמום, חולי או כעזר לתהליך הסתגלות 

 שהם עוברים כגון, יום ראשון בבית ספר חדש, מעבר דירה לעיר אחרת וכו'.

ארגוני רופאי השיניים ואף חברות מוכרות למוצרי טיפוח ובריאות השיניים 

טוענים כי, במידה והשיניים הקבועות טרם צמחו, רוב הילדים יכולים למצוץ 

 4אצבע באין מפריע, מבלי לגרום נזק לשיניים או ללסת שלהם. כלומר, עד גיל  

מציצת אצבע אינה מפריעה )בהתאם לנסיבות ותלויי ילד/ה(. אך מגיל זה 

ואילך, כדאי ורצוי בהחלט להתחיל לגמול את הילד מהרגל זה, כדי למנוע 

 בעיות בעתיד וכמובן בהווה.

*תהליך הגמילה הוא הכרחי, חיוני וחשוב מאחר והרגל מציצת האצבע 

מפריע לחיי היום יום של הילד ופוגש אותו בכל תחומי החיים. פעולה זו 

מנתקת אותו/ה מהחברה, גורמת לו/ה להתבייש בהרגל ואף להיות מנודה, 

נחשב/ת לילדותי/ת או "תינוקי/

ת" וזאת, עוד מבלי לציין את 

הבעיות הרפואיות הנלוות לכך. 

 )מסגרת(

מעדויות הורים לילדים אשר 

מוצצים אצבע, עולה כי כדאי 

לגמול כבר בגיל קטן, אימהות 

שחיפשו פתרון לגמילה מההרגל, מספרות כי בגיל מבוגר הגמילה קשה 

יותר ומלווה במאבקים ובבכי רב. אם בוחרים בשיטות שאינן קוגניטיביות 

כמו הגבלת תנועת היד או מריחת חומרים על האצבע, התגובות עלולות 

להוביל לפיתוח הרגלים נוספים כמו כסיסת ציפורניים ואחרים. הורים 

מתארים קושי אמיתי עם תוצאות ההרגל ועם הרצון להיגמל ממנו. אמא 

סיפרה בהמשך לרכישת הספר כי, "הבת שלי מצצה אצבע  6לילדה בת 

כבר מגיל קטן, לומר את האמת בהתחלה זה היה לי נוח וכיף, היא ישבה 

בשקט, ישנה כל הלילה וזה נתן לי מנוחה מסוימת, אך כשהיא גדלה זה הפך להתמכרות, ממש טירוף!!           

 הייתי צריכה לגייס כוחות נפש רבים )וגם היא(, בכדי להתמודד עם הגמילה"!

 קורס דיגיטלי לגמילה מהרגל מציצת האצבע

 דף מידע  למלווים/ות את הילד/ה בקורס הדיגיטלי,  

 .לגמילה מהרגל מציצת האצבע

 המצורף לקורס זה. “, האצבע של דנה יצאה לחופשה”מבוסס על הספר  

*מתחקיר שערכנו לקורס  

ולספר עלה כי, מציצת אצבע 

לאורך זמן ועד גיל מבוגר, 

עלולה להוביל לשינויים 

אנטומיים כגון:  אצבע מעוותת, 

מנשך פתוח, עיוות בסגר 

השיניים, אסימטריה של הלסת, 

שינוי במיקום הלשון והשיניים 

העליונות והתחתונות וכתוצאה 

מכל אלה, בעיות בלעיסה 

בבליעה, ואף צפויים ליקויים 

 בהתפתחות הדיבור. 

 

 



בפורומים ייעודיים שנפתחו לדיון בהרגל מציצת אצבע בקרב ילדים, אפשר למצוא שיחות רבות המתארות תסכול 

רב ומתח בין הורים וילדים. משיחות שקיימנו עם הורים כתחקיר לספר ולקורס הדיגיטלי לגמילה מההרגל, שמענו 

 תיאורים כמו:

בוכה במשך שעות, משום שקיבעתי לה את האצבע במכשיר מיוחד אחרי שלא היתה כבר  8הילדה שלי בת ה ” 

 “ברירה, כי כל הלסת שלה החלה לבלוט החוצה.

 “ הבן שלי בוכה לילה שלם כי הוא לא מצליח להירדם בלי האצבע בפה.”

אחרי ששמתי לבת שלי תחבושות על כל היד, קיבעתי לה את המרפק ”

ומרחתי לה מרה על האצבע, היא התחילה לכסוס ציפורניים מהתסכול. 

יש ביננו מתח גדול ואני כבר נשברת, קשה לי להיות חזקה ולא להיכנע 

 “ולוותר!

הבטחנו כבר הכל וניסינו כל מיני שיטות כולל מתנות, פרסים ואפילו טיול ”

 “ ל, אבל שום דבר לא עזר.“לחו

מציצת אצבע היא לא רק נחלתם של 

ילדים, מעדויות של אנשים בוגרים עולה כי הרגל זה לא נפסק גם בגיל מבוגר. 

חלק מוצצים אצבע בין היתר, כדי להירדם או בזמנים בהם הם מרגישים כעוסים 

ועצבניים. לפיכך, ניתן לראות כי הרגל זה 

 מפריע בכל גיל. 

חשוב לזכור, כי הרצון לגמילה מההרגל 

חייב לבוא מהילד/ה עצמו/ה בכדי 

שהתהליך יצליח! לכן, לפני שאתם מתחילים את תהליך הגמילה בסיוע 

ולבדוק האם ילדיכם/“ השטח”הקורס הדיגיטלי שלנו, עליכם לבחון את 

ילדתכם מוכנ/ה ומזומנ/ה להתחיל בתהליך זה. בנוסף, בכדי שהתהליך 

יצליח באופן מיטבי, מומלץ ליווי מבוגרים שיהיו נוכחים ומעורבים בתהליך 

וייתנו חיזוקים חיוביים ומעצימים, וכן מומלץ לשתף את יתר בני המשפחה 

 בתהליך שהילד/ה עובר/ת. 

בכל יום שעובר ללא מציצת אצבע כדאי לחזקו/ה גם מילולית ולומר, "כל  

הכבוד לך", "ידעתי שאת/ה מסוגל/ת", "אני מאמינ/ה בך" וכן גם לחבק 

את הילד/ה ולספר לו/ה כמה חשוב התהליך שהוא/היא 

עושה. הצלחתו של תהליך גמילה מהרגל כלשהו, תלויה 

בנגמל/ת אך גם בסביבתו. לכן, אם אתם רוצים באמת 

שילדכם יגמלו מהרגל מציצת אצבע, מומלץ ללוות אותם/ן 

בהצלחה!        לאורך כל התהליך.                                                          

 צוות הקורס הדיגיטלי    

* האסטרטגיות המוצעות 

בקורס זה, מבוססות על 

מודל אימון התנהגותי 

שפותח על ידי ליסה גרוסמן, 

פסיכולוגית חינוכית 

מומחית, מאמנת אישית 

   MCILמוסמכת בכירה

המאפשרת למבוגרים 

שעובדים עם ילדים, ליצור 

עבורם תכניות מעשיות 

לשינוי הרגלים בכל תחומי 

 החיים.

 המשך דף המידע לקורס הדיגיטלי לגמילה מהרגל מציצת האצבע          

         http://lisagrossman.com 

                           info@epos.co.il 
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