
 

 

  

 כלים מעשיים 

להתמודדות עם ילד  

 משולב בכיתה 



 

 
 
 

 
 על מודל גפן 

 

 

 איך עושים את זה?

 

 מבוססת על ניתוח התנהגות יישומי,   ,גפןמודל של   השיטה

 ההתנהגותית”.  או בשם המוכר יותר “הגישה

 

 בשיפור התנהגויות מפתח,   תומתמקד הגברת מוטיבציהעל  נתנשע שלנו  השיטה

 לשמור על אווירה חיובית בכיתה, יעזרו ימנעו בעיות התנהגות שונות, ש

 . טובותחדשות ו התנהגויות  ויחזקובקשיים יומיומיים   טפלוי

 

 השיטה שלנו מתבססת על התבוננות מקיפה ברגשות של הילד 

 והבנה עמוקה של הקליטה החושית הייחודית לו, 

 התנהגויות מפתח מתמקדת בשיפור 

 (. Well-beingוקידום הרווחה הגופנית, הנפשית והחברתית שלו )

 



 

 
 

 

 ניתוח התנהגות על פי מודל גפן 
 

 כשאנחנו לא בטוחים מה הדרך הנכונה לטפל בהתנהגות מסויימת, 

 גפן:  מפ"ת יש לנו את

 
 

 - בבחינה של התנהגות מסויימת, חשוב להסתכל קודם מה קרה לפני 

 להתנהגות הזאת? מה גרם 

המורה נתנה דף עבודה, ההורים ביקשו שהילד יבצע מטלה כלשהי, יש רעש בכיתה, ילד העליב ילד  

 אחר... 

 

 כיצד הילד הגיב? האם ההתנהגות מתאימה או לא? 

 מה הייתה התוצאה להתנהגותו? האם הייתה תוצאה מחזקת או התעלמות, נזיפה ועוד? 

 

לבחון מבחינה התנהגותית את הנסיבות שבהם מתעוררת בעיית כל אלו מאוד חשובים כדי  

 התנהגות והתוצאות המשמרות אותה. 

  



 

 
 

 

ADHD   -  הסבר 
 

 

 ?ADHDמה זה 

 

כהפרעה הכוללת     IV – DSMמוגדרת ע"י ספר האבחנות של החברה האמריקאית לפסיכיאטריה 

שני תחומים: ליקוי בקשב והתנהגות אימפולסיבית והיפראקטיבית, כאשר התסמינים השונים 

 מקובצים סביב שני תחומים אלו. 

 

 : ההגדרה כוללת

 : חוסר קשב 1תחום   •

חוסר תשומת לב לפרטים, קושי לשמור על הקשב במשך זמן רב במטלות, לא מקשיב,  

ומטלות, קושי ארגוני,נמנע מפעילות הדורשת מאמץ, מוסח  קושי במעקב אחר הוראות 

 ושכחן. 

 אימפולסיביות - : היפראקטיביות 2תחום   •

 : מתקשה לשבת לאורך זמן, מקפץ, תזזיתי, קושי במשחק שקט. היפראקטיביות 

 : מתקשה לחכות בתור, פולט תשובות, מפריע ומציק לילדים. אימפולסיביות

 

היות שונים מאד בחומרתם ובעוצמתם בין ילדים שונים, ואף  חשוב לציין, כי התסמינים יכולים ל

 לבאותו ילד עצמו במצבים שונים. התסמינים אף משתנים באופים עם הגי

 

עשינו לכם חלוקה מאוד חדה בין קשב להיפראקטיביות. כמובן שאצל חלק מהילדים זה בא ביחד  

 : דלים בין התכניותאבל היה לנו חשוב לחלק את זה מלאכותית על מנת להסביר את ההב

 

 . תקשה להקשיב לאורך זמן, משתעמם בקלות ומאוד אסוציאטיביי ילד עם קושי בקשב 

  יתקשה לשבת לאורך זמן ויהיה מוסח בקלות. ילד עם היפראקטיביות  



 

 
 

 

 קשב   -  ADHDתכנית עבודה  
 

 

 קשב ATTENTION -ליאב   -תיאור מקרה 

 ליאב ילד מתוק, חייכן ומשתף פעולה.

 משימה שהמורה נותנת הוא מיד מסכים ומתחיל לבצע אותה.כל 

 אם המשימה קצרה כמו "תן לי דף" הוא מבצע מיד וגם מוסיף חיוך.

 אם המשימה ארוכה כמו ללכת למנהלת ולמסור לה מסר, ליאב מתחיל את המשימה, 

 במקום ללכת ישר למנהלת הוא מטייל במסדרון, -אבל מסתבך 

 רצה להגיד לה. כשמגיע למנהלת שוכח מה 

 בשיעורים ללא סדר ברור, ליאב מאבד ריכוז מהר מאוד, קם הרבה ומטייל בכיתה.

 המורה לאומנות מתלוננת עליו הרבה. המחנכת חסרת אונים.

 

 איך אפשר לעזור לליאב?

 

 מ'( : - טיפול בנסיבות )טיפול ב 

 בדיקת קו בסיס .1

 .ה אותה יכול לבצע ישנה חשיבות רבה לפני התחלת תכנית לבדוק את אורך המשימ

 כל כמה זמן הוא קם? האם מסוגל לבצע משימה קצרה מאוד או ארוכה?

 , או יותר?6, 2 –כמה רצפים  –האם מסוגל לבצע משימה ברצף 

 האם יש שוני באופי המשימה? )למשל משימה אקדמית לעומת משימת יצירה(

 )לאחק בדיקת קו בסיס( התאמת המשימה .2

 ות,דק 5מצליח להקשיב ליאב אם רואים ש ה:לדוגמ

 דק ולבצעה. 5משימה ולבקש ממנו לשבת  לו לתת

 לנסות להוריד להוראה פשוטה. ,אם מדובר בהוראה מורכבת

 ילד עם קושי בקשב לרוב יקום פעמים רבות מכיוון שיוסח בקלות.חשוב לזכור ש

 מות.חשוב לבדוק כל כמה זמן קם על מנת לאפשר לו הפסקות יזו ,לכן

 כתיבת המשימה בכתב .3

 .ליאב יוכל לעקוב אחרי מה שביצע בדרך הזו, 

 .ניהול עצמילצורך  ללמד את ליאב לכתוב רצף משימות ,בהמשך

 את הקשב שלו, למשוך כדי בצורה ברורה ובולטת ישנה חשיבות רבה לכתוב את המשימות



 

 

 

 

 

 

 על הלוח או על דף מולו על מנת שילמד להיעזר בדף/בלוח ןוגם לכתוב אות

 כדי להמשיך ולהתרכז במשימות שניתנו לכיתה.

 כל הזמן לסייע לו לחזור למשימה ולעבור למשימה הבאה.חשוב 

 לדרוש ממנו לבד ללמוד להתנהל עם דף המשימות.  , אפשרבשלב הבא

 פעילות מוטורית משחררת .4

 ככל הניתן:לתת לילד להוציא אנרגיה , כפולים לפני שיעור ואולי בין שיעורים

 .. ועוד. להעביר חפצים, לרוץ, לקפוץ, לעשות משימות, לסחוב

 לימוד אסטרטגיות חזרה לקשב .5

 לזהות את האיבוד קשב שלו את ליאבללמד בשלה הזה אפשר 

 .אסטרטגיות לחזרה לקשב וללמד אותו

 לבקש מהמורה לחזור שוב על ההוראה, ה:לדוגמ

 ,ללמד אותו לפרק הוראה מורכבת לפשוטה )בצורה ויזואלית(

 .. ללמד אותו למרקר מילים חשובות על מנת שיעזור לו לחזור לקשב.

 המשך עזרה בנקודות "מאתגרות" .6

 ,בשיעורים עם סדר לא ברור )כמו שיעור אומנות(

 רת ציפיות.הגדולכתוב לו רצף שיעורים יעזור לליאב 

 ככל שהשיעור יותר מפוזר מכיוון שלא כל השיעורים מסודרים וברורים מראש,

 יש לסייע לו להבין את הסדר של השיעור גם אם הוא פחות מובנה.

 שאנחנו יודעים שזה שיעור שיותר קשה לו ולאפשר לו יותר הפסקות. לליאבלהסביר 

 נו להתנהג.נגדיר לו כיצד אנו מצפים ממ -להגדיר ציפיות מראש

 

 ת'(: - טיפול בתוצאות )טיפול ב 

 (אקדמית משימה גם) חיזוק משמעותי על התמקדות במשימה .1

 בכל הזדמנות שבה מצליח להתמקד במשימה, 

 )גם אם זה בתיווך( לעבור ממשימה למשימה, להתמקד ולהבין הוראה

 יש לחזק אותו בצורה משמעותית על הצלחה.

 שוטטות-חיזוק על אי .2

 דקות על ישיבה 4דקות, נשבח אותו כל  5אם קם כל 

 חיזוק משמעותי על ריכוז ועמידה בדרישות המורה בשיעורים לא מסודרים .3

 ככל שהשיעור יותר מפוזר כך נתווך לו יותר וכך נחזק אותו יותר.

 חיזוק על שימוש באסטרטגיות שלמד בפרטני בזמן שיעור כיתתי/בהפסקה .4

 ,אסטרטגיות שונותאחר שלימדתם אותו ל

 לחזק בכל הזדמנות בה משתמש באסטרטגיות אלו.



 

 
 

 

 היפראקטיביות   -  ADHDתכנית עבודה  
 

 

 היפראקטיביות -  ינאי -תיאור מקרה 

 ינאי ילד חברותי מאוד, כל הילדים מאוד אוהבים אותו והוא מאוד משפיע על הכיתה.

 פולט תשובות ללא הצבעה, לרעה:מבחינת המורה, ינאי לרוב משפיע על הכיתה 

 הרבה פעמים רוצה להצחיק את הילדים ועונה תשובות מגוחכות.

 אם המורה רוצה לבצע פעילות כיתתית מהנה, ינאי נמנע או מתקשה לחכות לתורו ובכך מפריע לפעילות.

 פעמים בשיעור, צוחק, יוצא מהכיתה, 10ינאי קם בממוצע 

 של השיעור. מדבר עם הילדים ומפריע לסדר תקין

 המורה כבר לא יודעת מה לעשות איתו, היא ניסתה לדבר איתו כמה פעמים,

 נותנת לו לצאת כמה שרוצה, אבל זה לא עזר. ינאי בשלו וילדים רבים בכיתה מחקים אותו.

 

 איך אפשר לעזור לינאי?

 

 מ'( : - טיפול בנסיבות )טיפול ב 

 בדיקת קו בסיס .1

 חשוב לבדוק כמה זמן מסוגל לשבת. ,התחלת התכניתכל ילד שמתקשה לשבת לפני 

 על מנת שלא נדרוש ממנו מעבר ליכולתו.

 זאת תהיה נקודת הפתיחה שלנו וזה מה שנדרוש ממנו בשלב ראשון.

 לאט לאט נעלה בדרישה.

 מתן משימות קצרות .2

 ,בדגש על היפראקטיביות ADHDלזכור שלילד המאובן עם  חשוב

 מן.יש קושי ממשי לשבת לאורך ז

 ,יש תת לו משימות קצרות שלא יתסכלו אותו, על מנת שיחווה חווית הצלחה מראש

 כך שיוכל להביא את הפוטנציאל הלימודי שלו בלי שהקושי הנוירולוגי ישפיע עליו.

 פעילות מוטורית משחררת .3

 ככל הניתן:לתת לילד להוציא אנרגיה , לפני שיעור ואולי בין שיעורים כפולים

 .. ועוד. להעביר חפצים, לקפוץ, לעשות משימות, לסחובלרוץ, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 הכנה מראש והגדרת ציפיות .4

 לפני כל שיעור יש לנהל שיחה עם הילד )במיוחד בהתחלה של תכנית חדשה(

 על מה מצופה ממנו, תזכורת על המשימות ומה בדיוק צריך לעשות.

 ...'להזכיר לו איך מבקשים הפסקה וכו, במיוחד לפני מצבים מאתגרים כמו שיעורים ארוכים

 הפעלה אקטיבית במהלך השיעור .5

 תפקיד בשיעור שדורש ממנו לקום כדאי לתת לינאי

 .ולהפעיל את עצמו כמה פעמים במהלך השיעור

 יכול לעזור: כל תפקיד שעולה בספונטניות

 .ועוד..להביא משהו לכיתה אחרת, לסחוב חפצים  כמו להעביר הודעה לכיתה אחרת,

 ,במידה ויש תפקידים קבועים בכיתה ,כמו כן

 , למשל: תפקיד קבוע שידרוש ממנו קימה תכופה לינאי תמיד טוב לתת

 ם... כתיבת סדר יום, בדיקת נוכחות, חלוקת דפי

 לימוד בקשת הפסקה נאותה .6

 .קו בסיס( יפל מתן הפסקה רק לאחר בקשה נאותה או לאחר זמן מוסכם )ע 

 שי זה ללמוד שזה בסדר לצאת להפסקות )אפילו מרובות(ישנה חשיבות רבה לילד עם קו

 אבל יש לעשות זאת בצורה נאותה ורק באישור המורה.

 ילדים אלו נוטים לצאת מהכיתה באמתלות שווא

 להפגין התנהגויות לא נאותות על מנת לקבל הפסקה.ו

 (הרמת יד, פתק, או כל סימן מוסכם אחר)באמצעות  חשוב שילמדו לבקש ,לכן

 .והחיזוק יהיה לאפשר להם לקום

 לימוד בכיתה של מה זה מנהיג חיובי .7

 ,מכיוון שמדובר בילדים מאוד אנרגטיים

 הרבה פעמים הם ילדים בולטים, מצחיקים, מנהיגים.

 מחוזקים הרבה מאוד על התנהגויות לא טובות מחבריהם. , הםלכן

 פרטנית יש חשיבות לעשות גם במסגרת כיתתית וגם במסגרת מהסיבה הזאת

 שיחות על מה זה מנהיג חיובי, איזה ערכים הוא צריך להעביר

 ולהנהיג ולחזק אותו בכל הזדמנות שעושה כך.

  



 

 

 

 

 

 

 ת'(: - טיפול בתוצאות )טיפול ב 

 חוזה התנהגותי .1

 החוזה שמפרט את ההתנהגויות שעליו סוכם שיעש

 ת וכו'(.בשיעור ברשופעמים  X זמן לפי קו בסיס, קימה Xאורך כמו ישיבה ל)

 ה יקבל אם יצליח ומתי יקבל את זהבחוזה מפורט גם מ

 .וכמו כן מה יקרה אם לא יעמוד בדרישה

 או

 חיזוק על התנהגויות מטרה .1

 הצבעה, תשובה מתאימה, התאפקות, דוגמא לטובה לילדים אחרים,

 ועוד... ישיבה לאורך זמן, קימה ברשות

 במקביל.לא חייבים לעבוד על כמה התנהגויות 

 .ניתן לבחור התנהגות אחת ולחזק אותה באופן תכוף עד למידה ואז לעבור להתנהגות הבאה

 מסוים זמן ל פרקמתן הפסקה כ  .2

 דק' ( 15זמן )למשל כל  X לאחר שנבדק קו הבסיס יש לאפשר הפסקה כל

 לאחר בקשה נאותה להפסקה.

 מקרה,מטרת ההפסקה היא לתת לילד את ההפוגה שהוא צריך בכל 

  .אבל באישור שלכם ולא דרך בריחה שלו

 לא לאפשר הפסקה בעקבות התנהגות לא נאותה .3

 ,במידה והילד מפגין התנהגות לא נאותה על מנת לקבל הפסקה

 אין לאפשר זאת בשום אופן!

 , למשל: יתן לתת סיוע לבקש בצורה נאותהנ

 "יד/לתת פתקאני מזכירה לך שאם אתה רוצה הפסקה אתה יכול להרים "

 .ורק אז לאפשר יציאה

 חיזוק חברתי .4

 חשוב מאוד להעצים על התנהגות חיובית מול כל ילדי הכיתה.

 מכיוון שילדים אלו הם ילדים מאוד חברתיים לרוב החיזוק המשמעותי עבורם הוא חיזוק חברתי.

 .לכן בכל הזדמנות יש להעצים ולחזק אותם מול כל ילדי הכיתה

 

 חשוב לזכור! 

 -בעת מתן תוצאות יש לשים לב למה מחזק באמת את אותו ילד

 בעיקר תשומת לב של ילדים. , זה יהיהבמקרה של ינאי

 אפשר להשתמש בזה בעת חשיבה על מחזקים.

 .לכתוב תכנית כיתתית להגברת התנהגויות המטרה על מנת שהלחץ החברתי ישפיע עליו ,או לחלופין



 

 
 

 

 הסבר  - לקויות למידה  
 

 

 זה לקויות למידה?מה 

 

   IV – DSMמוגדרת ע"י ספר האבחנות של החברה האמריקאית לפסיכיאטריה 

 התפתחותית הפוגעת בתפקודי למידה בסיסיים )קריאה, כתיבה וחישוב(, - כהפרעה נוירו

 ברמה המצופה מאנשים בגילו,  ומפריעה לאדם הלוקה בה לרכוש ולבטא ידע ומיומנויות

 בהשכלתו ובמנת המשכל שלו. 

 

 חלק מאנשי המקצוע מחשיבים כלקות למידה את הלקויות 

 דיסלקסיה, דיסגרפיה ודיסקלקוליה בלבד, 

 וחלקם מכלילים בהגדרת לקויות הלמידה גם קשיים כגון הפרעת קשב, 

 מילולית.ריכוז והיפראקטיביות, לקות שפתית ולקות למידה לא 

 

 לקויות הלמידה מתאפיינות בהטרוגניות 

 )לאנשים שונים יכולים להיות פרופילים מגוונים של הלקות( 

 . והן משפיעות על טווח רחב של מיומנויות למידה

 

 לקות למידה היא הלקות בעלת השכיחות הגבוהה ביותר במערכת החינוך. 

 . לקויות למידהמכלל התלמידים הם בעלי    20%עד   10%ההשערה היא כי 

 

עובדה זו מחייבת התייחסות חינוכית מתאימה לצרכים יחידניים ולדרישות המערכת החינוכית,  

 המשקפות את הציפיות החינוכיות מן התלמיד בהתאם לגילו. 

  



 

 

 

 

 

 

 חלוקה ללקויות למידה: 

 

יְסלְֶקְסיָה   ד ִּ

 = מילה,  lexis= קשה +   dys)מיוונית: 

יָאה( -הלאנכתב גם בצורה   תקנית: דיסלקציה. בעברית: ַהְפָרַעת ְקרִּ

 היא לקות מולדת המסווגת כ"לקות למידה" המפריעה להליכים קוגניטיביים

 הקשורים בכישורי השפה ודרושים לקריאה. ( תהליכי ארגון, עיבוד וניתוח מידע )כמו 

 מקור הדיסלקסיה הוא נוירולוגי ואינו תוצאה של תפקוד אינטלקטואלי נמוך, 

 . של ליקויים רגשיים או של הוראה לקויה

 

יְסַקלְקו לְיָה   ד ִּ

 )נקראת גם בטעות דיסקלקולציה( 

 היא לקות למידה ספציפית במתמטיקה. 

 לקות קוגניטיבית שגורמת לאדם ללמוד מתמטיקה או להפעיל ידע מתמטי קיים 

 פחות טוב מהצפוי מבני גילו בעלי מנת משכל זהה לו.

 קוליה, לומד מוגדר כבעל דיסקל

 כאשר יש פער של כשנתיים בכושרו לרכוש מיומנויות החשבון בהשוואה לבני גילו. 

פער זה אינו נובע מאינטליגנציה נמוכה, פגמים במערכת החושים, בלקות שפה ובקשב וריכוז.  

 .הלקות מופיעה בדרך כלל כבר בגילים צעירים 

 

יְסג ְַרְפיָה   ד ִּ

 ת קוגניטיביות המתבטאות בכתיבה לקויה. היא כינוי לקבוצה של הפרעות התפתחותיו

 הפרעות אלה מקוטלגות כלקות למידה. 

 ( אגרפיה) יש הכוללים בקבוצה זו גם את קבוצת הפרעות הכתיבה הקוגניטיביות הנרכשות 

 

 

 לדעת:   כדאי 

 . ADHDהרבה פעמים יש קומרבודיות עם לקויות שונות כמו דיסלקסיה ו 

 

 



 

 
 

 

 1  -למידה  תכנית עבודה לקויות  
 

 

 דיסלקציה -יעל  – התיאור מקר

 יעל ילדה חמודה ואיטליגנטית.

 תמיד עוזרת ומתנדבת בכל פעילות.

 יעל משתתפת בעיקר בשיעורים פרונטליים )המורה מסבירה חומר לכל הכיתה(.

 לא תמיד התשובות של יעל נכונות, אבל אפשר לראות שהיא מאוד נהנית מתשומת הלב.

 לא יודעת לחלק זמן עבודה נכון,  –עבודה כיתתית יעל מאוד מבולגנת ומתקשה מאוד בזמן 

 אף פעם לא מבינה משימות מורכבות, התיק שלה והמחברות מבולגנות וגם כתב היד.

 המורה מסייעת לה הרבה, ניגשת ומסבירה, אך יעל מיד שוכחת את ההסבר וצריכה הסבר מחדש. 

 ר ליעל אבל מתקשה.המורה מיואשת, כל כך רוצה לעזו

 

 כיצד אפשר לעזור ליעל?

 

 מ'( : - טיפול בנסיבות )טיפול ב 

 בדיקת קו בסיס .1

 מה יעל יודעת ללא עזרה כלל ובמה צריכה עזרה?

 ,חשוב לעשות מיפוי למען מעקב לא רק על מיומנויות אקדמיות

 כל מיומנות בה הקושי בה לידי ביטוי.על  גם אלא

 בתוך הבלאגן שבו יעל נמצאתישנה חשיבות רבה לעשות סדר 

 ושהמבוגרים בחייה יעשו בדיקה מה היא יודעת

 או שלא יודעת(.  ,האם היא יודעת לארגן את התיק אך לא משקיעה בארגונו ה:)לדוגמ

 )לאחר בדיקת קו בסיס( המשימההתאמת  .2

 אם כרגע יעל מצליחה רק לארגן את השולחן שלה )וגם זה בקושי( ה:לדוגמ

 על ארגון המחברת. איתה עדיין לא לעבוד

 מתן סיוע בעת תשובה בשיעור פרונטלי .3

 ,על מנת שתחווה תחושת הצלחה

 .בשלב ראשון יש לתת סיוע מאוד מתערב להצלחה

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 לימוד ארגון ובניית סכמות בשיעור פרטני .4

 שהכי מאפיין ילדים עם דיסלקסיה הוא הקושי בארגון מידע ושליפתו.הדבר 

 ,תחשבו שבמקום שהמידע יהיה מאורגן כמגירות מגירות

 אצל יעל המידע פשוט בלאגן אחד גדול. 

 המטרה שלכם היא תמיד לעזור לילד עם לקות למידה לארגן הכל במגירות.

 .ניתן גם לצייר לה ממש מגירות וללמד על דברים שונים

 לעשות משחקים שונים של קטגוריות ומיון, ולסייע בשליפת המידע ע"י תזכורת על המגירה.

 ',אם לימדתם את יעל לקרוא אותיות שמתחילות באות אה: לדוגמ

 ולהבליט את האות 'ממש לצייר לה את האות א

 ובשיעור להזכיר לה דברים ויזואלים שיעזרו לה בשליפה.

 בעת מתן הסבר על חומר אקדמי .5

 יעל תכתוב את ההסבר ותארגן אותו בצורה שתעזור לה בארגון המידע.

 במידה ומתקשה יש לארגן את זה בשבילה, להבליט ולמרקר כל פרט שיעזור לה בארגון.

 בניית מומנטום .6

 ,מומנטום הוא כלי התנהגותי שמלמד כי אם ניתן לילד משימה קלה לפני המשימה הקשה

 במשימה הקשה וישתף פעולה איתה עולה.הסיכוי שהוא יצליח לאחר מכן 

 לכן תמיד מתחילים ממשימה קלה ואז בינונית ואז קשה ואז חוזר חלילה. 

 חשוב לזכור לתת הפסקה.

 

 '( : ת- )טיפול ב   בתוצאות טיפול 

 (אקדמיתמשימה גם ) חיזוק משמעותי על התמקדות במשימה .1

 חיזוק משמעותי על ניהול עצמי .2

 עצמה באופן עצמאי יותר טוב,מצליחה לנהל את יעל ככל ש

 . כך צריך לחזק אותה יותר -לארגן ולהתארגן באופן עצמאי 

 חיזוק על שימוש באסטרטגיות לארגון מידע .3

 שימוש במידע. יש לחזק אותה על ,כל מה שנלמד באופן פרטני

 

  



 

 
 

 

 2  -תכנית עבודה לקויות למידה  
 

 

 דיסקלקוליה -נועם  – תיאור מקרה

 מעולם לא היה טוב בחשבון, נחשב תמיד כתלמיד הכי חלש בכיתה.נועם 

 לעומת זאת, בשאר המקצועות נחשב אחד התלמידים הטובים בכיתה.

 בבית לא קיבל עזרה והאחים שלו צוחקים עליו הרבה.

 בכיתה נועם ישב ליד ינאי, ילד שמפריע הרבה, צועק ומציק לילדים אחרים.

 ינאי ולא שמה לב למצוקתו של נועם.המורה נאלצה להתמודד רבות עם 

 נועם ילד שקט, לא ביקש עזרה, ניסה מידי פעם להתמודד לבד מול החומר המאתגר אך ללא הצלחה.  

 בהפסקה נועם נוטה להתבודד, בוכה רבות ולא מצליח להשתלב. 

 

 איך  נוכל לעזור לנועם?

 

 מ'( : - טיפול בנסיבות )טיפול ב 

 בדיקת קו בסיס .1

 יודע ללא עזרה כלל ובמה צריך עזרה? נועם מה

 ,חשוב לעשות מיפוי למען מעקב גם לא רק על מיומנויות אקדמיות

 אלא בכל מיומנות בה הקושי בה לידי ביטוי.

 נמצא נועםישנה חשיבות רבה לעשות סדר בתוך הבלאגן שבו 

 א יודע וושהמבוגרים בחייה יעשו בדיקה מה ה

 .  100א את לוח ה)לדוגמא יודע חיבור וחיסור אבל ל

 )לאחר בדיקת קו בסיס( המשימההתאמת  .2

 אם כרגע יודע רק חיבור וחיסור משם נתחיל ועל זה נעבוד.ה: לדוגמ

 בעת מתן הסבר על חומר אקדמי .3

 ל מנת שההסבר יהיה לו אח"כ ללמידה עתידית פרטנית.ע  נועם יכתוב את ההסבר

 חשבון בצורה ויזואלית ומעניינתלימוד  .4

 ילדים עם דיסקלקוליה לא לומדים חשבון בצורה לינארית כמו כולםלרוב 

 כשבאים ללמד אותם.מחוץ לקופסא  ובגלל זה, רצוי לחשוב

 ה. לא צריכים תמיד ללמוד עשרות ואחדות על מנת ללמוד את לוח המאה: לדוגמ

 



 

 

 

 

 

 

 )בקשת עזרה( לימוד התמודדות עם קושי .5

 , פעמים מתביישים לבקש עזרהילדים עם לקויות למידה הרבה 

 אם זה בגלל ניסיון העבר או בגלל פחד שיצחקו עליהם.

 .יש חשיבות רבה להדגיש את החשיבות בבקשת עזרה ולחזק על כך

 בניית מומנטום .6

 ,מומנטום הוא כלי התנהגותי שמלמד כי אם ניתן לילד משימה קלה לפני המשימה הקשה

 במשימה הקשה וישתף פעולה איתה עולה.הסיכוי שהוא יצליח לאחר מכן 

 לכן תמיד מתחילים ממשימה קלה ואז בינונית ואז קשה ואז חוזר חלילה. 

 חשוב לזכור לתת הפסקה.

 תכנית פתרון בעיות חברתיות .7

 ילדים עם לקויות למידה הרבה פעמים מתקשים גם בפתרון בעיות חברתיות.

 תמודדות עם קשיים חברתיים.ישנה חשיבות רבה ללמד אותם אסטרטגיות שונות לה

 זמן אישי להעצמת הביטחון העצמי .8

 תבכל הזדמנות בה ניתן לעשות שיעור פרטני , מאוד חשוב לעשות זא

 ולעבוד על התחומים בהם הילד כן חזק בהם.

 לשים על זה דגש, לשוחח על כך. ,חזק בספורט נועםאם  ה:לדוגמ

 ,להסביר שלא תמיד כולם מצליחים בהכל

 .ונות החיוביות שלוכ להעצים את הת אחד יש תחומים שחזק בהם יותר ופחות וזה בסדר.לכל 

 

 '( : ת- )טיפול ב   בתוצאות טיפול 

 חיזוק משמעותי על התמודדות .1

 .יש לחזק על כך רואים שנועם מנסה להתמודד,בכל פעם שכן 

 חיזוק משמעותי על ניהול עצמי .2

 .לחזק על כך ,עצמאיכל פעם שמנסה להשתמש באסטרטגיות באופן 

 (הכי קטנה )גם על חיזוק על כל הצלחה .3

 ,גם הצלחות שכביכול הן לא משמעותיות ומדובר בתכנים למשל שהילד כבר יודע 

 .עדיין להעצים ולחזק אותו על כך

 )במקביל ללמיד חשבון באופן פרטני( לחשוב על שינוי מערכת והורדת חשבון .4

 ללמוד חשבון באופן פרטני.ילדים עם דיסקלקוליה צריכים 

חשוב לחשוב על שינוי המערכת והורדה של חשבון מהמערכת השעות הפרטית של הילד.   ,כמו כן

עדיין  (1:1אבל גם אם לא ניתן באותן שעות להוסיף לחשבון ) כמובן להוסיף חשבון בשעות פרטניות,

 כן כדאי להחליף את השיעור חשבון לשיעור אחר.

 



 

 
 

 

 הסבר   -   ( SMDהפרעות בויסות החושי ) 
 

 

 ו ויסות חושי?מה

 

 ויסות חושי הוא היכולת לווסת ולארגן מידע ממערכות החושים 

 ולהגיב בהתאם לדרישות וציפיות הפעילות והסביבה. 

 

 בנוסף לחושים המוכרים, כמו טעם, ריח, ראייה ושמיעה, 

 )טקטילית(,מערכות החושים בגופנו כוללות את מערכת המגע 

 מערכת התנועה )וסטיבולרית( ומערכת התחושה העמוקה )פרופריוצפטיבית(. 

 מערכות אלו חיוניות ביותר ומשמשות בסיס להתפתחות תקינה.

 

 כאשר עיבוד המידע התחושתי שמגיע מהן הוא תקין, 

 הוא מאפשר לשים לב לגירויים רלוונטיים ולסנן גירויים לא רלוונטיים.

 

 הוא חלק מעיבוד תקין של מידע תחושתיהוויסות החושי 

 הוא משפיע על התנהגות, קשב, שליטה, אינטראקציה חברתית,ו

 שליטה מוטורית והצלחה במיומנויות תפקודיות. 

 

 לים אחרות, הוא מאפשר אינטראקציה מותאמת עם הסביבה. יבמ

 

 חושייםמצב שבו הילד מתקשה לווסת את עוצמת התגובות ההתנהגותיות לגירויים 

 . שנקלטים מגופו ומסביבתו ביומיום 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (SMD) מהי הפרעה בוויסות החושי?

 

 מצב שבו הילד מתקשה לווסת את עוצמת התגובות ההתנהגותיות לגירויים חושיים

 . שנקלטים מגופו ומסביבתו ביומיום 

 

SMD הפרעה נחלקת לשלושה סוגי  : 

 מתבטאת בתגובה מוגזמת, עוצמתית, מהירה או ארוכת טווח לגירוי חושי.   – תגובתיות יתר

 למשל, רתיעה ממגע במרקמים שונים, הימנעות ממקומות רועשים והומים 

 ולעתים אף תוקפנות בתגובה למגע לא צפוי.  

 מתבטאת בתגובה פחותה, אטית או חסרה לגירוי חושי.  –  תגובתיות-תת

 להיראות אדיש או לא ערני לסביבתו, מגיב באטיות, למשל, הילד יכול 

 לא שם לב שפרצופו מלוכלך, ולא משתתף בשעת מפגש.  

מתבטא בצורך ועניין מוגברים בהתנסויות וחוויות תחושתיות עוצמתיות וממושכות.    – חיפוש חושי

 למשל, תנועתיות בלתי פוסקת, שימוש אינטנסיבי וממושך במתקני חצר, 

 . ם וחפצים, ודחיסת אוכל לפהצורך לגעת באנשי

 

 

 עשויה להתבטא ביומיום?   SMDכיצד  

 

 ההתנהגויות המעידות על קושי בוויסות חושי מתקיימות בכמה מישורי חיים 

 .ודורשות טיפול רק אם הן מקשות על התפקוד היומיומי

 יש לציין כי לא כל ילד עם התנהגויות לא מותאמות יאובחן בהפרעה. 

 , יש פרופיל חושי ייחודי שמוגדר על ידי המרפאה בעיסוק SMDלכל ילד עם 

 בתהליך ההערכה והאבחון והוא מטופל בהתאם: 

 

 לבוש . 1

 בררנות לגבי סוג הבגד 

 קושי לסבול את תווית הבגד/תפרים/כפתורים/ וכדומה

 חוסר הסכמה ללבוש בגדים חדשים 



 

 

 

 

 

 

 

 אכילה . 2

 לגבי המרקם, הטמפרטורה והטעם של המזוןלמשל   –בררנות קבועה וממושכת  

 דחיסת אוכל בפה 

 קושי לשבת בזמן הארוחה 

 היגיינה. 3

 רתיעה מצחצוח שיניים, שטיפת פנים, חפיפת ראש וגזירת ציפורניים

 התנגדות להחלפת חיתול 

 אי שימת לב לפנים מלוכלכות או לבגדים מסובבים על הגוף  

 שינה . 4

 קושי להירגע ולהירדם, גם בשל קולות, מראות ומגע השמיכה 

 למידה . 5

 רתיעה או הימנעות מעבודות יצירה

 קושי להקשיב לדברי המורה או הגננת/ לשבת בשעת מפגש 

 משחק ופנאי . 6

 בחוגים(אי השתתפות במשחקים )למשל בהפסקה או 

 לקיחת סיכונים במקומות כגון גן שעשועים או חצר הגן/ בית הספר 

 חיי משפחה וחברה . 7

 הימנעות מאירועים, כגון ימי הולדת, או הפרעה ואי השתלבות בהם 

 קושי להתרפק, להתכרבל, להתחבק ולהתנשק עם ההורים ובני המשפחה 

 חיפות ונשיכות כגון ד –התנהגות אלימה לעתים בעת משחק ופעילות חברתית 

 

  



 

 
 

 

 1 - תכנית עבודה ויסות חושי  
 

 

 יואב –תיאור מקרה 

 יואב תלמיד טוב, מבצע את משימות המורה וחבר נהדר.

 למרות זאת, קשה למורים מאוד להכיל את הנוכחות של יואב בכיתה.

 יואב קם הרבה מהכסא, מתנדנד, משחק עם חפצים על השולחן, מסתובב,

 מגדלים, מקשקש ובאופן כללי מאוד לא רגוע.בונה 

 בהפסקות כל הזמן רוצה לשחק בכדורגל עם חבריו,

 לא הייתה פעם אחת שלא חזר עם פציעה מההפסקה.

 יואב מתנגש הרבה בחפצים וילדים, נוגע בכל מי שמדבר איתו, מדבר בקול רם.

 המורה מאוד אוהבת אותו אך מתקשה להכילו בכיתה.

 

 לעזור ליואב?איך נוכל 

 

 מ'(: - טיפול בנסיבות )טיפול ב 

 זמן פריקת אנרגיה בין שיעורים .1

 . לזוז, לקפוץ, לרוץ.. לתת ליואבבכל הזדמנות שרק ניתן 

 .מה שהוא רוצה ועושה לו טוב

 במידת הצורך הפסקה גם באמצע שיעור .2

 .שיחה עם יואב על סימן מוסכם בינו למורה ליציאה החוצה לפריקת אנרגיה

 לחץ ככל הניתן במהלך היוםמגע  .3

 חיבוקים ומגע בידיים וברגליים

 לימוד גבולות הגוף .4

 גם מבחינה קוגניטיבית וגם התנהגותית למשל שיחה על כך,

 משחק של ציור עיגול מסביבו וריקוד בתוך העיגול כאשר אסור לצאת מגבולות העיגול,

 בניית פסל של עצמו

 לימוד של מד תחושה  .5

 מתי זה יותר מדי ומתי חלש ומתי בסדר.ממש לעבוד איתו על 

 אפשר שיהיה ויזואלי אדום צהוב ירוק. בשלב ראשון לחשוף אותו.

 כאשר מגזים הוא על אדום. כאשר בינוני צהוב וכאשר נוגע לא חזק מדי זה ירוק 



 

 

 

 

 

 

 

 '(: ת- )טיפול ב   בתוצאות טיפול 

 חיזוקיםמתן  .1

 המאתגרות כגון ישיבה נאותה,החיזוקים ניתנים על ההתנהגויות 

 חיזוק על זמן שקט, בקשה נאותה ליציאה החוצה.

 חשוב שהחיזוקים יהיו מותאמים לילד ויהיו פרסים שהילד אוהב

 '...כגון הפסקה של כמה דק, הורדת דרישה, קבלת תפקיד, שיעורים שאוהב וכו

 בניית תכנית מוטיבציה .2

 אפשר גם לעבוד על כמה התנהגויות במקביל.

 יתן לעשות חוזה בו הילד מתחייב לעשות כמה התנהגויות שנקבעו מראש,נ

 דק( אם אפשר,  5חשוב להגדיר את ההתנהגויות כמותית )לדוגמא לשבת 

 ולכתוב גם מה מקבל על הצלחה. לא לדרוש התנהגויות שמעבר ליכולתו

 חשוב גם לקבוע מי עוקב אחר ההתנהגויות.

 גבולות גוףחיזוק על הצלחה בשמירת  .3

 סימון עם המד מתי מגזים או מצליח .4

 .סיוע להצלחהעידוד 

 ,אם לא מצליח לא להעניש או לכעוס ה:לדוגמ

 אלא פיזית לעזור לו להבחין בטעות שלו ע"י סימון במד או הזזת הגוף שלו. 

 .חיזוק על הצלחהמתן 

 לא לאפשר משחק לא נאות עם ילדים .5

 ,ד השני לא מתלונןבמידה ורואים שהילד מגזים, גם אם היל

 . לא לאפשר לו לשחק בצורה שפוגעת בגוף או בגבולות הגוף של ילד אחר 

 תוצאה לא נעימה עבור אלימות .6

 במידה וממש מגזים ופוגע בילד )גם אם בטעות(

 .חשוב שכן יקבל תוצאה לא נעימה עבור ההתנהגות האלימה

 (.לקחת לו משהו שאוהב לזמן קצוב ה:התוצאה צריכה להיות משמעותית עבור הילד )לדוגמ

  



 

 

 
 

 

 2 - תכנית עבודה ויסות חושי  
 

 

 עומר –תיאור מקרה 

 עומר ילדה מופנמת מאוד, יש לה חברה אחת בכיתה.

 עומר לא משתתפת כמעט בפעילויות הכיתה,

 לא משתתפת בשיעורים ואפילו נראית רדומה רוב הזמן.

 להתקדם בלימודים.עומר ילדה איטית מאוד ומתקשה 

 גם באוכל היא אוכלת מאוד לאט,

 אדישה מאוד והרבה פעמים צריך לחזור על דברים עד שמקשיבה.

 היא לא מפריעה בשיעורים ולכן רוב המורים לא מתייחסים אליה.

 

 איך נוכל לעזור לעומר להתקדם?

 

 מ'(: - טיפול בנסיבות )טיפול ב 

 לתת דרישות קטנות .1

 קטנות כגון הוצאת ציוד, ישיבה נאותה )ראש מורם(,להתחיל מדרישות 

 השתתפות בפעילות אחת ביום.

 )במידת האפשר( פעילות מעוררת כל תחילת שיעור .2

 במידת האפשר בכל תחילת שיעור לאפשר לה לצאת, לרוץ, לקפוץ. 

 אם צריך למסור הודעות בכיתות אחרות שהיא תעשה את זה כדי להזיז אותה 

 הגברת אמצעים חושיים .3

 :להבין שככל הנראה באמת לא שומעת )תפיסתית( ולכן לא לוותר

 לקרוא לה עד שמקשיבה, לדבר איתה בכל רם, להדגיש כתיב בכתב בולט,

 לתת לה הוראות באופן פרטני ולא להסתמך על הוראות שניתנו לכל הכיתה.

 ללמד אסטרטגיות של ניהול עצמי .4

 שתדגיש בעצמה מילים חשובות במחברת,לבקש שיחזרו על דברים במידה ופספסה, 

 שתלמד לקרוא הוראות שנכתבו על הלוח ולהיעזר בהם.

 לעשות לו"ז יומי ולבדוק שאכן עושה .5

 .יעזור לה בסדר בראש



 

 

 

 

 

 

 

 

 להפעיל גם בהפסקות .6

 ם בהפסקות לדרוש ממנה לעשות פעילות אחת/שתיים לפחותאפשר ג

 אדישות.ולא לאפשר לה להיכנס למצב של 

 

 '(: ת- )טיפול ב   בתוצאות טיפול 

 מתן חיזוקים .1

 .לחזק מאוד על כל השתתפות קטנה ובוודאי על כל דרישה שנתתם לה

 לא לעשות הנחות .2

 .לא לוותר לה ולא לאפשר לה להתחמק ולהיות אדישה

  



 

 
 

 

 הסבר  -   ( ODDת התנהגות ) הפרע
 

 

 (ODD) ?י הפרעת התנהגותמה

 Oppositional Defiant Disorder, O.D.Dבאנגלית: 

 

 היא הפרעה התפתחותית התנהגותית. DSM5על פי ה

 מתאפיינת בדפוס חוזר ונשנה של התנהגות שלילית )"דווקאית"(, 

 .מתריסה, מתנגדת ועוינת, כלפי דמויות סמכות, הנמשכת לפחות שישה חודשים 

 

 האדם הסובל מהם, מרבית הקשיים הנפשיים מביאים למצוקה וכאב אצל 

 אך בהפרעת התנגדות, סובלת בעיקר סביבתו של הילד: 

 ילדים בעלי הפרעת התנגדות הם עוינים, מתנגדים, "מציקים", ווכחניים ולא צייתניים.

 התנהגותם הבעייתית מופגנת, בד"כ, בבית ובין אנשים קרובים,

 אך היא עשויה להתבטא אף בבית הספר ובסביבה הרחבה יותר. 

 אלו נוטים לסבול מקשיים חברתיים, הישגים לימודיים הנמוכים מיכולתם האמיתיתילדים 

 והערכה עצמית נמוכה. 

 

 הפרעת התרסה התנגדות עשויה להתקיים אצל חלק מהילדים 

 . לצד הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות

  



 

 

 

 

 

 

 

 מתקיים דפוס של התנהגות נגטיביסטית, עוינת ומתנגדתבהפרעת התנהגות  

 כאשר ארבעה או יותר מהתסמינים הבאים נוכחים:  במשך שישה חודשים לפחות,

 

o  נטייה לאובדן שליטה עצמית 

o  ויכוחים חוזרים עם מבוגרים 

o  סירוב או התנגדות חוזרים לשיתוף פעולה עם הוראות או חוקים שנקבעו ע"י מבוגרים 

o  הצקה מכוונת לאנשים אחרים 

o   האשמת אחרים בטעויות או התנהגות לא נאותה שביצע האדם עצמו 

o  רגישות מוגברת ונטייה להיפגע בקלות מאנשים אחרים 

o  נטייה למצב רוח כעוס ורגזני 

o  נטייה לנקמנות 

 

 

  



 

 
 

 

 ODD   - 1תכנית עבודה  
 

 

 יוגב –תיאור מקרה 

 יוגב ילד שקט, מרבית השיעור שוכב עם הידיים על השולחן ומקשיב למורה.

 בשנה שעברה דיבר הרבה על כך שלדעתו בית הספר הינו מקום מיותר

 הוא לא רוצה להגיע לבית הספר.ו

 בשנתיים האחרונות הוא תלמיד פאסיבי מאוד.

 ציוד בשיעורים, לא עונה על מבחנים, לא עושה שיעורי בית ולא פעיל בשיעורים.לא מוציא 

 סביב הנושא הזה שוחחו איתו רבות בבית ובבית הספר, אבל הדעה שלו בנושא לא השתנתה.

 אחרי הניסיונות שלא צלחו, החליטו "לרדת ממנו" בינתיים

 ולראות אם המוטיבציה שלו תגבר במהלך השנה.

 ים מתעלמים מנוכחותו.לכן, רוב המור

 רק למחנכת יש גישה טובה אליו והוא מקשיב לה לעתים.

 המחנכת מיואשת כי בשיחות איתה היא רואה שהוא אינטליגנט מאוד אך מפוספס כתלמיד.

 

 איך נוכל לעזור ליוגב?

 

 מ'(: - טיפול בנסיבות )טיפול ב 

 בדיקת קו בסיס .1

 .על מנת לבדוק ולהחליט מאיפה כדאי להתחיל

 ישנה חשיבות רבה לבדיקה של מה הילד המתנגד מסכים לעשות? מה לא?

 מתנגד ככל שיהיה, יש דברים שכן מסכים לעשות ,כל ילדל

 משם נתחיל.  -וזה קו הבסיס שלנו

 הבנה מה קורה בבית .2

 האם בבית משתף פעולה? האם יש התנגדויות גם בבית?

 אולי יש צורך לעבוד גם בבית על הפחתת התנגדויות?

 ישנה חשיבות יתרה לעבודה בשעות אחה"צ ובניית תכנית זהה גם לבית. ODDמקרה ל ב

 מה הקו בסיס בבית? אולי זה יעזור לבניית התכנית הבית ספרית. חשוב להבין ,כמו כן

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (על פי הקו בסיס) החלטה על דרישה מותאמת .3

 לשיתוף פעולה.הדרישה צריכה להיות מינימלית, כך שיהיה סיכוי מירבי 

 לדוגמא כשאומרים לו לבוא לאכול/לשתות/לקחת משהו הוא כן מסכים?

 משם נתחיל, אלו יהיו הדרישות שעליהם נחזק.

 תיאום בין כל המטפלים של הילד .4

 ,שיתוף פעולה מהבית מאוד לתאם חשוב

 כך שהדרישה תהיה אחידה בקרב כל המטפלים של הילד.

 ,במידה והתכנית היא בית ספרית

 ו כל תכנית טיפול ישנה חשיבות רבה לשיתוף פעולה עם ההורים.כמ

 במקרה של התנגדות לדרישה ישנה חשיבות יתרה לשיתוף פעולה

 ,מכיוון שבמידה ובבית הספר נעשה עבודה ובבית ימשיך להתנגד ו"לנצח"

 זה יצור עיכוב בהצלחת התכנית.

 ערך לכך שכל מי שמקיף את הילד ידבר איתו באותה השפה יש

 ויתן לו תוצאות פחות או יותר דומות.

 הגברת דרישה בהדרגה .5

 לאחר שמחליטים עם מה מתחילים לפי קו הבסיס,

 לאחר כשבוע יש להתחיל בהעלאת הדרישה.

 .Xתמיד עדיף לעשות הכנה מראש ולהגיד שמשבוע הבא נבקש שגם יעשה 

 ישה תעלה בהדרגה ונעלה מרמת קושי קלה לבינונית ורק אז לקשה. חשוב שגם הדר

 

 '(: ת- )טיפול ב   בתוצאות טיפול 

 חיזוק משמעותי על עמידה בדרישה .1

 על כל ביצוע דרישה ולו הקטנה ביותר יש לתת חיזוק משמעותי

 תוצאה ברורה לחוסר שיתוף פעולה .2

 ,בסיסיים שהם קריטיםלא עושה דברים או  במידה והילד מתעלם מהמבוגר

 יש לחשוב אם צריך לתת תוצאה לא נעימה.

 במיוחד על דרישות פשוטות ומוסכמות מראש שאותם הוא צריך לבצע.

 במידה ולא עושה ניתן לקחת פרסים או להפסיק פעילות מהנה.

 חיזוק כל שיתוף פעולה הכי קטן .3

 :כל שיתוף פעולה קטן יש לחזק חברתית

 עושה מה שאני מבקשת ממך!""כל הכבוד שאתה 

 



 

 
 

 

 ODD   - 2תכנית עבודה  
 

 

 כרמל – תיאור מקרה

 כרמל ילדה חכמה מאוד, אפילו הכי חכמה בכיתה.

 בשיעורים מסויימים היא פעילה ומשתתפת יפה ובשיעורים רבים מסרבת לכל דבר שהמורה מציעה.

 מתחצפת מאוד למורים,באופן כללי, כרמל מתנגדת לכל הצעה שלא נראית לה, 

 היו אפילו מספר מקרי אלימות לתלמידים והצוות החינוכי.

 כרמל חושבת שבבית הספר פועלים לפי רצונותיה והמורים הם הבובות שלה.

 הצוות מיואש ממנה והתחילו שיחות בבית הספר על להעביר אותה למסגרת מיוחדת.

 

 וקשובה?האם נוכל לעזור לכרמל להפוך לתלמידה טובה 

 

 מניעה 

 פעילות גופנית .1

 .. בתחילת כל יום כרמל תתחיל בפעילות קצרה: ריצה, קפיצות, מחבואים, כדור ועוד.

 כרמל יכולה להציע ולבחור מה שהיא הכי רוצה.

 הכנה מראש ותיאום ציפיות .2

 כללים )כללים שונים בכל יום( 2-3אחרי הריצה נעבור עם כרמל על 

 מקובל.מה מקובל ומה לא 

 חשוב לפרט לה ולהסביר לה למה התנהגות מסוימת היא לא מקובלת בבית הספר

 :הדוגמלוהתנהגות אחרת כן. 

 מתאים 

 להקשיב לגוף ולתת לו מה שזקוק

 לבקש הפסקה כשצריך

 לא מתאים 

 אלימות פיסית

 לגעת באיברים פרטיים

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 הפסקה יזומה

 דקות 5-10דקות של שיעור כרמל תקבל הפסקה בת  45כל 

 ..יכולה לשטוף פנים, לשבת מחוץ לכיתה ולנוח, לטייל בחצר, תרגילים בחשבון ועוד. ן היאבה

 בזמן הזה היא לא תוכל ללכת לצייר או לשחק במחשב.  

 

 לחיזוק לפי קו בסיס של כרמל הדוגמ

 כל חמש דקות במהלך שיעור בהם יושבת רגועה, ללא התפרצויות,

 במחברת מיוחדת.תקבל נקודה אותה נסמן 

 יחד עם נקודה נחמיא לה בשקט באוזן: "אני שמה לב שאת רגועה, גאה בך".  

 נקודות תוכל לקבל כניסה לחדר שקט 9נקודות מקבלת מדבקה יפה, כל  5כל 

 דקות, במקום זמן הרגעות(.    5-10לזמן של ציור, יצירה, צביעה והרגעות, או זמן מחשב )

 

 ת.איתה על תכנית של פתרון בעיו נעבודי בו כרמל תצא פעם ביום לזמן איש

 עדיפות ליציאה בשיעורים בהם לכרמל קשה יותר להתאפק ולהיות מוסתת.

 

 , כמו:נראה סימנים מקדימים להתפרצותבמידה ו

 ...גלגול עיניים, חוסר שקט, חוסר ריכוז, תנועתיות יתר בגוף

 ריך קצת מנוחה,זה אומר שהגוף שלך צ ,Xגיד לכרמל "אני רואה שאת עושה נ

 בואי נצא החוצה ונמשיך ללמוד בחוץ. כשהגוף ירגע נחזור פנימה מיד".

 לא לוותר ולצאת איתה החוצה.  

 

 ,אם כרמל ביקשה מיוזמתה לצאת החוצה

 מוציאים אותה מיד החוצה ומשבחים אותה על כך.

 לו!!למשל: "וואו!!!! אני כל כך גאה בך. הגוף שלך ביקש ממך הפסקה והקשבת 

 את אלופה! מה בא לך לעשות בהפסקה?" כל דבר שתרצה מקובל.  

 

 דקות בדיוק.  8אם ישנה התנהגות של התחצפות לאיש צוות, מורידים לה נקודה והיא יוצאת החוצה ל

אם ישנה התנהגות של אלימות פיסית, כרמל מייד יוצאת מהכיתה, מתקשרים לאמא שלה והיא חוזרת  

 הביתה.

 

 חשוב לזכור: 

 תוצאה מיידית!  =ימות אל
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