הזז//

חו

החופשהגדול

ששה מעין

מחיקה של כל מה שנלמד

בשנה

ליהילאופר

שעברה

והעיקר

לא להסתיר כלל
מומחי

המתמחה בטיפולבלקויילמידה,
מהכפר הירוק,
לפתיחת שנתהלימודים

עמותת "מרום״

מעניקים להורים

טיפים

אמנם ,החופשהגדול עדייןבעיצומו ,אבל
בספטמבר ,היוםהמיוחל בוהילדים
התואר
״המיוחל״,
לבית הספר,
מתקרב בצעדי ענק.
לא לכל הילדים קל לח־
$TS1$לחזור$TS1$
מתייחס כמובן להורים
זור
$DN2$לחזור $DN2$לבית הספר כל-כך מהר ,בעיקר לאלילדיםבעלי
לקויותלמידה .לאלה במיוחד כדאי כבר עכשיולנסות
להיכנס לתלם יחד עם הוריהם.
לטענת מיכלסגל ,מנהלת עמותת ״מרום״ ,הנמצאת
בכפר הירוק ומסייעתלילדים עםלקויותלמידה ,אין
נתונים מדויקים באשר למספרילדים עםלקויותלמי־
$TS1$למידה$TS1$
היום ה-

סוף סוף חוזרים

$DN2$למידה $DN2$בארץ .״יש
דה

ויכוחים על

הנושא.

שישה אחוזים,

והממוצע יגיד  10אחוזים .כך או כך ,זה לא מעט ,ואנ־
$TS1$ואנהנו$TS1$

הנו
$DN2$ואנהנו $DN2$עוד

עות
$DN2$הפרעות$DN2$

צריכים

לקחת

כשווה בין

שווים

טיפיםלהוריםלילדיםבעלילקויותלמי־
$TS1$למידה$TS1$,

ועוד כמה
דה,
המחמירים יגידו 12
$DN2$למידה $DN2$,מפי מומחי העמותה:

אחוזים מכללהתלמידים ,המקלים יגידו

בחשבון

לדבריסגל ,החופשהגדול עושה מעין מחיקה של כל
מה שנלמד בשנה שעברה,ולכן כדאי להתחיללחזור
על החומר עם ההורה בשלב מסוים לקראת סוף החופש.
״לא באובססיביות ולא בצורה שתשניא את הנושא על
ומתמטיקה ,כי
הילד.לחזור איתו בעיקר על אנגלית
אלה הדברים שיש להם המשכיות משנהלשנה״.

אתהילדים עם הפר־
$TS1$הפרעות$TS1$

קשב וריכוז.

עלתלמידי י״א לדאוגלאבחון
י'
אוקטובר  2011ועלתלמידי לדאוגלאבחון עד

מעודכן עד סוף

דצמבר .עם זאת ,רצוי
מעודכן כדי

האפ מערכת החינוך בישראל
פרי להתמודד עםילדיםפעלילקויותלמידה?
לבעיה ,וב 10 -הש־
$TS1$השנים$TS1$
״מערכת החינוך בארץ מודעות
$DN2$השנים $DN2$האחרונות היא פועלת לפי מדיניות שלשילוב,
נים
שבה ילד עם לקותלמידה נמצא עםילדיםבלילקויות
למידה.לשילוב הזה יש הרבה פעמים מחיר כבד דווקא
עבורלקויהלמידה .כשמושיבים ילדלקוילמי־
$TS1$למידה$TS1$
$DN2$למידה $DN2$בכיתה של 40ילדים,אפילו שהוא יוצא
דה
לשלוש שעות תיגבור ,הוא לאילהצליה.
יחד עם כל זאת שהמודעות של המערכת
מגובשות
גדולה ,ויש תוכניות
בנושא היא
בנושא ,אני לא בטוחה ששילוב בכל מחיר
הוא הדבר הנכון לילד בעל לקות למי־
$TS1$למימה$TS1$

שיפתחו

את

סוף

השנה עם אבחון

ההתא־
$TS1$ההתאמות$TS1$
שמראשיוכלולהיבחן על סמך

מות
מיומנות
ממפיק
$DN2$ההתאמות $DN2$המוצעות.

דה״.
מה
$DN2$למימה$DN2$

הדפר

הפי

חשופ

עפור ילד לקוי

בבואכםלאבחן את ילדכם בהפרעות

קשבוריכוז,

הקפידולבדוק את הנושאים הבאים:
האם מכון האבחוןפועל בשיתוף עם מכון טיפול
מקומות כאלה מכירים סוגים רבים של הפרעות ויש
הטיפול .יתרון
להם ידע מקיף על הבעיות וכן על דרכי
נוסף בהם הוא שכל שלבי האבחון נעשים תחת קורת
גג אחת ולא תתבקשולנסועלמומחים נוספים להמשך
שרכש
שלבי האבחון .ודאו כי המאבחן הוא איש מקצוע
ובטיפול בהפרעת קשבוריכוז.
ניסיון באבחון
האבחון מורכב מכמהשלבים ,ואסור לפספס אף
אחד מהם :ודאו שאתם עוברים את כל השלביםלהלן.
והנה הם :תהליך הערכהקלינית
מתבצע בשיחה עם
ולמורים; אבחון BRC
פסיכולוג;שאלוניםלהורים
אבחון

ממוחשב הבודק ,בין השאר,

קשב מתמשך ,תפקו־
$TS1$תפקודים$TS1$

ניהוליים,יכולתהתעלמות מהסחות דעתויכולת
דים
$DN2$תפקודים$DN2$
למידהשעולה לפיתה א׳?
 BRC-nוהמ־
$TS1$והמלצות$TS1$
ממצאי
לנוע בין מעברי קשב; ניתוח
״הכי חשוב הוא לאלהסתיר .ישילדים שעו־
$TS1$שעולים$TS1$
לצות
$DN2$שעולים $DN2$לכיתהא׳ ,וההורים אומרים ׳לא נספרלמורות
לים
$DN2$והמלצות $DN2$כיצד ניתןלעזור לילד בקושי הספציפישלו;
פסיכולוג שיסבירלהורים את
ובכך
על הקשיים שהיו בגן ,לא נראהלהן את האבחון׳
שיחת הסברוייעוץ עם
וההמלצות; רופא מומחה בהפרעות קשב
הממצאים
כל
באיזשהו מקום הם עובדים על עצמם ,בתקווה שאולי
וריכוז להשלמת התהליך מומלץ (בגדרחובה); להשלים
הכל יתנהל כשורה .אך תוך חודש זהיתגלה ,ולא בצו־
$TS1$בצורה$TS1$
רה
את התהליך אצל רופא מומחה בהפרעות קשב וריכוז
$DN2$בצורה $DN2$כפי שצריכהלהיות.הילד מתגלהכבעייתי ,כי מל־
$TS1$מלכתחילה$TS1$
התפתחותי,
פסיכיאטר /רופאילדים
נוירולוג
כגון:
$DN2$מלכתחילה $DN2$הוא מוצג כנורמטיבי ,וזה לא נכון וזה לא הוגן
כתחילה
כדי לברר תחלואהנלווית ולברר את הצורךבטיפול
כלפיו .להסתיר זה לאנכון ,הנכון הואלחשוף״.
תרופתי.
סגל מייעצתלהורים לילדים עםלקויות למידה
לבסוף סגל פונה להורים בבקשה :״הורים יקרים,
מסודרות כבר
אותם לשעות שינה
להתחיל להרגיל
תנסו כמה שיותרלגרום לילד שלכםלהיות שווה בין
עכשיו ,עודלפני שהם מתחילים אתהלימודים בבית
שווים ,גם אם זה במחיר של לשבת איתו עוד שעהול־
$TS1$ולנסות$TS1$
הספר .עצה זו נכונה ,כמובן ,לכללהתלמידים ,אך״על
שכחת מזמן .וזיכרו
$DN2$ולנסות$DN2$לעבור איתו על מה שכבר
נסות
אחת כמה וכמהלילדיםבעלילקויותלמידה.ילדים
המפתח להגשמה עצמית והשתלבות מוצלחת בחברה
קשב וריכוזסובלים ממילא מב־
$TS1$מבעיות$TS1$
הסובלים מהפרעות
$DN2$מבעיות $DN2$שינה ,זה ידוע ומוכה .הם לא נרדמים מהר ,לא
טמון בצבירת הוויות חיוביות ,שיקום הדימוי העצמי
עיות
והאמונה שאין דבר העומד בפני הרצון״.
ישנים מספיק ,ואז יש בעיות של קימה בבוקר״.

