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hanמנהלתאלרור,יהודיתד״ר

החינוךבמשרדלמידהליקויי

שמיברורתחום,בכל"כמו

להםישאמצעיםלהםשיש

נכוןזהלשירותים.נגישותיותר

בחינוך/גםבבריאות,

אבלשמח,יוםלהיותהיהאמורזה,ווט,>

לכיתההגענולקטסטרופה.הפךהוא

הולדת,יוםלולחגוגכדישליהבןשל

אחדבלגןשםהיהחגיגהבמקוםאבל

לזה,זההרביצוהאחריםהילדיםגדול.

מת־התחבאא׳,בכיתהילדשלי,והבן

חת

$TS1$מתחת$TS1$

$DN2$מתחת$DN2$היהזהלו.שהכנוהעוגהאתלברשםואכללשולחן

אותוולהוציאאותולהצילחייבתשאנישהבנתיהרגע

)שםמדניאלהשמענוהנ״להתיאוראתמהמערכת״.

כסובלמוקדמתמילדותשאובחן10בןלילדאםבדוי(,

שלוהמשכלמנתאיטית.ומהתפתחותלמידהמלקויות

לגילוכשהגיעיחסית(,נמוכהכי)אםנורמטיביתמוגדרת

בעלילתלמידיםבכיתהרגיל,ספרבביתשובץספרבית

שהשיבוץאלאקטנה״.״כיתההמכונהמיוחדיםקשיים

הרגשי:מצבואתשדירדרככזהמהרהעדהתגלההזה

ולקלףציפורנייםלכסוספתאוםהתחילשהוארקלא״זה

ועםילדיםעםבכלללתקשרהפסיקהואאלאעצים,

מספרת.היאמבוגרים״,

שלושלפניעבורושאיתרהאחריזאת,לעומת

שיפורחלהממלכתית,למערכתמחוץספרביתשנים

החברתיותבמיומנויותהילד,שלהעצמיבביטחוןעצום

״בטבע״,הספרבביתמדוברשלו.הלימודייםובהישגים

עלשניםחמשלפנישהוקםגן־רווה,האזוריתבמועצה

לקויותבעלתלילדההוריםקלו,דהובנימירהידי

למידה.

המיוחדיםלצרכיהםמקיףמענהלספקנועדהספרבית

לקויותבעליתלמידיםשל

)״לקויותחריפותלמידה

מו־הואמורכבות״(.למידה

פעל

$TS1$מופעל$TS1$

$DN2$מופעל$DN2$שבחל־עמותה,על־ידי

קה

$TS1$שבחלקה$TS1$

$DN2$שבחלקה$DN2$משרדידיעלמתוקצבת

מתרומות.ובחלקההחינוך

מאושרתדניאלהכיום

אבלשמצאה,מהפתרון

מייצגיםשלההתיאורים

לי־רביםהוריםשלחוויות

לדים

$TS1$לילדים$TS1$

$DN2$לילדים$DN2$למידהלקויותבעלי

וריכוז.קשבהפרעותאו

וגםהרגילה,החינוךמערכת

המיוחדהחינוךמערכת

הולםמענהמלתתרחוקותהחינוךלמשרדהמשתייכות

למערכתמחוץפתרונותלחפשנאלציםוהםלילדיהם,

למידהבלקויותשמתמחיםפרטייםספרבתיבדמות

באופיים,יותרפתוחיםספרבתיאוקשב,ובהפרעות

״אנתרופוםופיים״.או״דמוקרטיים״המוגדרים

והתרבושהלכוכאלה,ספרלבתיהנגישותואולם

שלהםהגיאוגרפיהפיזורקלה.לאהאחרונות,בשנים

מהםבחלקוהלימודמאוד,מוגבלבהםהמקומותוהיצע

יכולהמשפחהכלשלאניכרת,כספיתבהשקעהכרוך

לממן.

גע77בנהכפללוחללמוד

״ישדניאלה.אומרתלגמרי״,אחרמקוםזה׳״בטבע׳

קיבלנושלאולנולילדיםשנותניםכליםמאודהרבה

כדיפסיכולוגעםההוריםשלמפגשלמשל,קודם:

ובגינה,במטבחחייםכישורישיעוריאוקשיים,לחלוק

לה־זוכהאומרשהילדמהכלקפה.לביתביציאהואפילו

תייחסות,

$TS1$,להתייחסות$TS1$

$DN2$,להתייחסות$DN2$בלב״.דברשוםעםנשארתלאכאמא,את,וגם

המטרהאךא״ז׳,כיתותכוללהספרביתזהבשלב

הקרובהבשנה21גילעדלימודיתמסגרתלספקהיא

אחתכיתהיששכבהובכלתלמידים,80כ־בוילמדו

31מונההספרביתסגלתלמידים.12כ־בהשלומדים

ידיעלגםשוטףבאופןמלווהכיתהוכלמקצוע,אנשי

נמשכותהלימודיםשעותבשבועפעמיםשלושסייעת.

הצהריים.אחרארבעער

31שלותקבעלתהספר,ביתמנהלתברש,ליאורה

לתתשנועדייחודי,מודל״בנינוהמיוחד:בחינוךשנה

אלינו.שמגיעיםלתלמידיםאמיתיהזדמנויותשוויון

אתמעודדוהואבקהילה׳השילוב׳הרריותנקראהמורל

עםפעולותלנוישבקהילה.אקטיבייםלהיותהילדים

משותפים,של״חטיוליכמוהרגילה,במערכתספרבתי

תלמידותוישבאזור,במשתלהיעבדושלנותלמידים

במרכזשעובדיםותלמידיםבגניםלםייעותשעוזרות

מוגבלות״.לבעליתעסוקה

ד״רהקונבנציונלי.מהסוגאינןהלימודשיטותגם

ראשהמשמשתמיוחדלחינוךמומחיתפלביאן,היידי

מנחהאחוה,במכללתוהחינוךהפדגוגיהלמדעיהחוג

״בשנתומספרת:היאב״בטבע״.שמתמחיםסטודנטים

במיוחדשמתקשיםילדיםכמהשישראינוהראשונה

הכיתהואתהלוחאתלעזובהחלטנוהכפל.לוחבלימוד

שהסיורהבנוסמוך.פקאןעצילמטעזהבמקוםויצאנו

המחשהלהםיספקהעציםשלוהטוריםהשורותבין

שיקרהסבירשלאמשהוזההכפל.לוחשלמצוינת

גמישה״.פחותהרבהשהיאהממלכתית,החינוךבמערכת

לתשלומימעברלימודשכרגובהאינוהספרבית

זכההואהחינוך.במערכתשנגביםהרגיליםההורים

רשמי״.שאינו״מוכרומוגדרהחינוךמשרדלהכרת

וממומןהמשרדיריעלמפוקחשהואהיאהמשמעות

שנמצאואחרירקמתקבליםוילדיםחלקי,באופןידועל

בהתאםהמקומית,ברשותהשמהבוועדתכמתאימים

החינוך.משרדלנוהלי

המיוחדותהשילובתוכניותאתלקייםכדיזאת,עם

גםהספרביתנשעןהעודפות,הלימודשעותואתשלו

המקו־מספראתמגבילהבתרומותהתלותתרומות.על

מות.

$TS1$.המקומות$TS1$

$DN2$.המקומות$DN2$פעםוכלהמתנה,ברשימתנמצאיםילדים"הרבה

הרביםוהילדיםההוריםשלעיניהםאתרואיםשאנחנו

נקרע״,ליבישלנו,הפתוחיםבימיםאלינושמגיעים

נוספות,כיתותלפתוחרוצים״אנחנוקלו.דהאומרת

מגיעהנוספתכיתהשלפתיחההבינוימבחינתרקאבל

שקל״.מיליוןלחצי

חיבורנכתובבואיא,אנ

שמאובחניםהילדיםלכלבהכרחמתאיםאינו״בטבע״

שאליואחרנתיבמשמעותיות.למידהלקויותכבעלי

ללקוייהספרבתימערךהואהוריםויותריותרפונים

מגווןשמפעילפרטיארגוןאקשטיין״״ביתשללמידה

ברשתשונים.מסוגיםמיוחדיםצרכיםלבעלימסגרות

בפר־שבהםשהצפוניספר,בתישישהאקשטיין״״בית

דס־חנה

$TS1$בפרדסחנה$TS1$

$DN2$בפרדסחנה$DN2$ביתסניפיגם״בטבע״,כמובראשל״צ.והדרומי

רשמיים״.שאינם״מוכריםספרבתימוגדריםאקשטיין

בי־איןולכןאיתנו,לשוחחסירבואקשטייןבבית

דינו

$TS1$בידינו$TS1$

$DN2$בידינו$DN2$אךהלימוד,עלויותאודותמדויקיםנתונים

^^^שללימורבשכרמדוברהוריםעתיותלפי
6,0הנחה.לקבלניתןולעיתיםשקל,000,3כ־

הפר־בעללילדאםבדוי(,)שםרונית

בתחוםלמידהלקותעםוריכוזקשבעת

%\לנוסיפרהט׳,לכיתהשעולההקריאה

מבתיבאחדשנתייםלפניבחרהמדוע

הספר״בביתאקשטיין:ביתשלהספר

מסוימת,תמיכהקיבלהואהרגילהיסודי

היההואמחציתבכלמספיקה.לאאבל

כמוהשמה׳,׳סלמתוךמסויםלמרכיבזכאי

אבלמתקנת,הוראהאובאמנותתרפיהשיעור

בעצ־להשליםנאלצנואנחנובשבוע.שעההייתהזו

מנו

$TS1$בעצמנו$TS1$

$DN2$בעצמנו$DN2$הניבלאזהוגםחוגים,ועודמתקנתהוראהשיעורי

מיומנויותבליהיסודיאתסייםהואמספיקות.תוצאות

מסוגלולאלסרטהולךשהואכזהובמצבבכלל,למידה

רקהאלההפעריםשבחטיבההבנוהכתוביות.אתלקרוא

אחר״.פתרוןלולמצואוהחלטנוויעמיקו,ילכו

אקשטיין?לביתהגיעכשהואהשתנהמה

ומ־קמתיפסחבחופשתתלמיד.להיותלמד״הוא

צאתי

$TS1$ומצאתי$TS1$

$DN2$ומצאתי$DN2$ועושהלימודספרעםבגינהיושבשליהילדאת

שראיתיהראשונההפעםהייתהזובמתמטיקה.שיעורים

אמרהואבאופוריה.הייתיביוזמתו.שיעוריםעושהאותו

בחופשתשעשינומהעלחיבורביחדנכתוב״בואילי:

בביתעשינוכברמזהקורה.שזההאמנתילאהפסח׳.

שלמה״.חגיגה

זה?אתמסבירהאתאיך

בכיתהילדים12שישלזהקשורשזהחושבת״אני

הוראה״.ועוזרתמחנכתידיעלהזמןכלשמלווים

כיתותביוםישהממלכתייםהספרבבתיגםאבל

מיוחד.חינוךשלקטנות

עםילדיםהרבהישהאלהשבכיתות״התרשמנו

הזאת.הקבוצהעםנמנהלאשלנווהבןהתנהגות,בעיות

הספר״.ביתבתוךכ׳חריג׳מתויגהיההואשאזגםמה

בגרותמסיימי%58

המיועריםהוותיקיםהספרמבתיהואתמר״של״הבית

שניישמשדה־ורבורגשטרןלסיגליתלמידה.ללקויי

הסניףבוגרי(,18ואיתי20נדבבו:שלמדובנים

שלומד(,5.61אסףנוסף,ובןמשמר־השרון,בקיבוץ

כעת.שם

חטי־לתלמידירקשעריואתפותחתמר״של״הבית

בה

$TS1$חטיבה$TS1$

$DN2$חטיבה$DN2$.במשמר־השרוןסניפיושניעלהספר,ביתותיכון

פדבו,תמרידיעלשנה20לפניהוקםשפיים,ובקיבוץ

עלנרכששניםשלושולפנילמידה,ללקויותמומחית
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החינוךבתחוםהפועלתמלכ״ריתחברהטומשין,רשתידי

תלמידים,180כ־לומדיםמהסניפיםאחדבכלהעצמאי.

בתיהיותר.לכלתלמידים12כיתהבכלז׳־י״ב,בכיתות

חלקילתקצובוזוכיםהחינוךמשרדידיעלמוכריםהספר

והסעו־מיוחד״,חינוך״תלמידימוגדריםהתלמידיםממנו.

תיהם

$TS1$והסעותיהם$TS1$

$DN2$והסעותיהם$DN2$המקומיות.הרשויותידיעלממומנותהספרלבית

בשנה.שקל000,5כ־הלימוד:שכר

שלנוההוראה״שיטותהרשת:יו״רטומשין,שמוליק

בדרכיםידעומקנותהתלמידיםשלהלקויותאתעוקפות

להםשישילדיםאצלנולומדיםלמשל,אלטרנטיביות.

אנחנולקרוא.מסוגליםלאאבלגבוההמאודאינטליגנציה

אתלהםומקריאיםסרטיםדרךהיסטוריהאותםמלמדים

שממשיךדשאורכזיום,כלחינוךשעתגםישהטקסטים.

לשבתיותרמסוגליםשלאילדיםעםהדשאעלללמוד

ורכי־בכלביםטיפולכמומגמותלנוישמזה,חוץבכיתה.

בה,

$TS1$,ורכיבה$TS1$

$DN2$,ורכיבה$DN2$ועובדיםפסיכולוגיםפיזיותרפיסטים,שלקבועוצוות

מהילדים8570טיפולים.לילדיםשמספקיםסוציאליים

מלאה״.בגרותעםמסיימים

למידהלקויותיששליהבנים״לשלושתמספרת:שטרן

גבוהות.מאודיכולותוגםוריכוז,קשבהפרעתבשילוב

ברובם,המורים,לאיבוד.הלכופשוטהםהיסודיהספרבבית

התייחסוובעצםשלהםללקויותלהתייחסאיךידעולא

כילמדלאמהםאחדאףאנגליתיכולת.כחסריאליהם

שרת.לעוזריאותםוהפכהיצליחולאשהםהחליטההמורה

בא־כוללמלאה,בגרותסיימוהגדוליםשנילהיום,נכון

נגלית,

$TS1$,באנגלית$TS1$

$DN2$,באנגלית$DN2$והשיגבאנגליתראשונהבגרותהשנהעשהוהקטן

גבוה״.מאורציון

שנער־תרגולשלמיוחדיםמרתוניםעלמספרתשטרן

כים

$TS1$שנערכים$TS1$

$DN2$שנערכים$DN2$הבגרויות,לקראתוחצישבועייםבמשךהספרבבית

אהבהשם״ישהכללית:הגישהאתמדגישהמכלויותר

הגיעכשאסףשלו.השונותשלוקבלההילדשלוהכלה

כיבמורים,ובעיקרבמבוגריםאמוןנתןלאהואלשם

הגיעשהואאחרישבועייםפעם.אףלוהאמינולאביסודי

ח/בכיתהאחרילדעםתקריתלוהייתהתמרשללבית

הואאבלהעניינים,אתלולסדרכדילשםלבואהתכוונתי

לגשתיכולאנילבד.להסתדריכולאניאמא,׳לא,לי:אמר

לי׳״.יקשיבוהואלמורה

מוותרים״כאן
יי״

ברמת־הש־הירוקהכפרבמתחםשממוקם״מרום״,תיכון

רון,

$TS1$,ברמתהשרון$TS1$

$DN2$,ברמתהשרון$DN2$והפר־למידהלקויותבעלילתלמידיםהואאףמיועד

עות

$TS1$והפרעות$TS1$

$DN2$והפרעות$DN2$מרוםעמותתידיעלשמנוהלבתיכוןוריכוז.קשב

ישהעמותהשמגייסתתרומותעלהשאר,ביןונשען,

תלמידים,72בוולומדיםי״ב,עדמ־י׳לימוד,שכבותשלוש

הספרבתימביןבכיתה.תלמידים12עדלעשרהשמחולקים

היקרהמוסדזהולמידהבלקויותהמתמחיםהעצמאיים

בעקבותשמגיעיםתלמידיםבשנה.שקלאלף25ביותר:

שקל000,9רקמשלמיםהחינוךמשרדשלהשמהועדת

החינוךמשרדידיעלמסובסדיםהאלההתלמידיםבשנה.

המקומיות.והרשויות

שביתמאחרכימסבירהמרום,מנכ״ליתסגל,מיכל

כביתמוגדראינואךהחינוךמשרדידיעלמוכרהספר

משרדהעמותה(,שלהיסטורית)בחירהמיוחדלחינוךספר

למימוןהזכאיםהתלמידיםמכסתאת%04ל־מגבילהחינוך

מהמשרד.

שלתוצרהואסגל,אומרתהגבוה,הלימודשכר

שא־לימודמספריהכל:כולל״הואהגבוהות:העלויות

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$,בבהירותהחומראתלתלמידיםלסכםכדימכינים

כמוהעשרהפעילויותועדויזואלי,עומסמהםולמנוע

נותניםואנחנומורים,25לנוישוניווט.באמנותטיפול

ובמתמטי־באנגליתהמקצועות.בכלפרטנייםתגבורים

קה

$TS1$ובמתמטיקה$TS1$

$DN2$ובמתמטיקה$DN2$ואחריקטנות,לקבוצותהכיתותאתמחלקיםאנחנו

רקולאהבגרויות,עדברציפותמגיעיםהתלמידיםפסח

שקייםהספר,ביתמבוגרי6070סגל,לדברילתגבורים״.

הנותרים4070ו־מלאה,בגרותעםמסיימים95משנת

הבגרויות.רובאתעושים

בשילובוריכוזקשבהפרעתכבעלשמאובחןענבר,יובל

קוביאביוהטריים.הבוגריםאחדהואלמידה,לקויות

מאודהכיתותותמיכה.לבתשומתהמוןקיבל״הואמספר:

בביתבכיתה.מוריםשניישומתמטיקהובאנגליתקטנות,

גםמשמעת.לבעיותניתנתהלבתשומתעיקררגילספר

הרבהנורמליים.במינוניםאבלומשמעת,גבולותישבמרום

לאחריותתרםוזהההורים,בליהילד,עםפותריםבעיות

יובל״.של

בתאילנד.אלהבימיםשמטיילעצמו,יובלעםגםשוחחנו

אומרהוארגיל״,ספרבביתכמולאהםבמרום״המורים

במאהמביןלאשאתהעד״מבחינתם,טלפון.בשיחתלנו

יושבגםאתההעולם.ויתפוצץאותך,ישחררולאאחוז,

דאחקותועושיםיחדוהתלמידיםהמוריםכלעםבהפסקה

והמוןמיוחדות,לימודטכניקותגםלהםישוצחוקים.

איךידעולאהרגילהספרבביתידע.לךלהעבירדרכים

מאודמוותריםהיובעיות,לישישבגללאיתי.להתמודד

במרוםמפריע.אוויוצאמוותר,הייתיאניגםואזמהר

מוותרים״.לא

חובשכיוםחבקוק,נירןהואמרוםשלנוסףבוגר

להפס־יוצאיםחופשית.הרגשהשם״ישלדבריו,בנח״ל.

קות

$TS1$להפסקות$TS1$

$DN2$להפסקות$DN2$ומכיריםבכפר,לטייללצאתאפשרכשרוצים,קצרות

לע־מהואיןללמוד,שבאיםנכוןאזהארץ.מכלאנשים

שות,

$TS1$,לעשות$TS1$

$DN2$,לעשות$DN2$מוטיבציה.שנותנתטובה,יותרהרבהבאווירהאבל

יעזור״.לאדברשוםללמוד,שרוציםבליהרי

ההזדמנויותשוויוןאיפה

במ־מהתלמידים%01כ־החינוך,משרדהערכותלפי

ערכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$נוספים%3%5למידה.לקויותבעליהםהחינוך

שירותימכבינתונילפיוריכוז.קשבהפרעותבעליהם

במספר%73שלעלייהנרשמה2013ל־2008ביןבריאות,

וריכוז.קשבהפרעתכבעלישאובחנו12בניהילדים

המרפאהמנהלתמנור,איריםד״רהפסיכיאטרית

הכללית,מקבוצתגהההחוליםבביתקשבלהפרעות

ביישוםבקשייםמתאפיינותלמידה״לקויותמסבירה:

בקושימתבטאותוריכוזקשבהפרעותלמידה.כישורי

זאתעםבלמידה.רקולאהחיים,תחומיבכלוארגוןבסדר

למידה.בלקותמלווההקשבהפרעתמהמקריםבשליש

מיוחד״.קושיעםמתמודדיםוגםגםלהםשישילדים

מס־כאן,שהוצגולימודשכרהגוביםהספרבתיראשי

פרים

$TS1$מספרים$TS1$

$DN2$מספרים$DN2$תלמידיםשגםכדיהמאמציםמיטבאתעושיםהםכי

יוכלולימודיהםעלויותאתלממןמתקשותשמשפחותיהם

הספרביתממרום,סגלמיכללדבריהספר.בבתיללמוד

שצריךילד״איןאומר:טומשיןושמוליקמלגות,מעניק

בגללאותומקבליםלאואנחנובמסגרתאצלנוללמוד

וחלקמלגותועדתגםלנווישהנחות,עושיםאנחנוכסף.

המ־מרביתמודיםזהלצדבכלל״.משלמיםלאמהילדים

רואיינים

$TS1$המרואיינים$TS1$

$DN2$המרואיינים$DN2$להיותעלולההעצמאייםהספרלבתיהדרךכי

כלל.פשוטהלא

יכוליםבהגדרההארץ.מרכזבלב״אנחנומוסיפה:סגל

ריאלי.לאזהאבלהארץ,מכלתלמידיםאלינולהגיע

לאפשרותמודעיםלאשבכללהוריםהרבהישלזה,מעבר

ענברויובל)למעלה(חבקוקנירו

"מרום":ספרביתבוגרי)למטה(,

ספרבביתכמולאכאן״המורים

לאשאתהעדמבחינתם,רגיל.

ישחררולאאחוז,במאהמבין

העולם״ויתפוצץאותך

פשוט״אצלנו

להם"מקשיבים

בלקויותשמתמחהספרביתצריךלאלפעמים

קטנות,כיתותעםמקוםמספיקלמידה

לבתשומתוהרכההמערכתשלגמישות

אבללמידה.לקויותעםתלמידיםבעיקרמקבליםהמיוחדיםהספרבתי

לקותללאוריכוז,קשבהפרעתכבעלישמאובחניםלילדיםרביםהוריםגם

וחלקםהרגילה,במערכתחוויםשילדיהםרביםקשייםעלמדווחיםלמידה,

הפרטית.החינוךבמערכתפתרונותמחפשים

מאוד.מודאגתואמוג׳,לכיתהעולההשפלה,מאזורבדוי(,)שםרעותשלבנה

השלבאתעברוהואוריכוז,קשבהפרעתעםא׳כיתהמאזמאובחןשלי״הילד

חששתיכיהשני,לשלבאותוששלחתיבלילמחוננים,הסינוןמבחנישלהראשון

ערוכהלאפשוטהרגילההמערכתכרגע.כזהמסלולעםלהתמודדיתקשהשהוא

יודעיםלאהםריטלין,הואהיחידשהפתרוןלימלרמוזחוץזה.עםלהתמודד

לשבתיכוללאהואזהבליכימקרה,בכלריטליןמקבלהילדלעשות.מה

לעשותאוברצףדקות40לשבתשמתקשהבילדמדובראבלבכלל,בכיתה

הביטחוןובתחושתבהישגיםמאודלופוגעזהברצף.בחשבוןתרגיליםעשרה

מאבדהואדקותחמשאחריכיעוזר,לאומסבירהעומדתשהמורהזההעצמי.

והמנהלת״.המחנכתמצדהבנהוחוסראמפתיהחוסרמרגישהגםאניהריכוז.את

לעשות?חשבתמה

באזוראנתרופוםופיספרביתכמויותר,גמישהמסגרתעלחושבת״אני

פרטיתהמסגרתכלכלית.היאאחתסיבהזה.עלויתרתיבינתייםאבלשלנו,

ההוריםעלמושתותהעלויותכלולכןהחינוך,משרדידיעלמוכרתולא

במרחקשנמצאספרבביתמדוברגםיותר.זההצהרוןועםבחודש,שקל005,1

אתלהוציאאפשרותלנוואיןעובדיםזוגיובןאנימהבית.משמעותינסיעה

וחצי״.באחתהספרמביתהילד

מצאהלמידה,לקויותללאוריכוזקשבהפרעתכבעלשאובחן20לבןאםעדי,

בתל־אביב.הפרטיאנקוריתיכוןבדמותהממלכתית,במערכתהפתרוןאתבזמנו

וההכ־לפסיכומטריההכנהבתהוםגםהפועלתאנקורי,רשתשלהתיכוניםמערך

נה

$TS1$וההכנה$TS1$

$DN2$וההכנה$DN2$אולמידהלקויותלבעליספציפיבאופןמיועדאינולבגרויות,האקםטרנית

צרכיו.אתיותרכחולמיםשםהלימודיםאתמצאבנהזאת,עםקשב.הפרעות

שלאמכילהלאמסגרתשזוהחליטהואכיהרגילהתיכוןאתעזב״הואלדבריה,

במהלךבזה.תמכנוואנחנומספר,איזהכעודאלאאדםכבןהתלמידאתרואה

אתמקבליםלאשלישהחבריםלי׳כואבלי:אמרהואבאנקורישלוהלימודים

שלהיתרונותשלההבנהאתאוהכסףאתישלכולםלאכיהזדמנות,אותה

ממוקד״.יותרחינוך

עוליםהחינוך,משרדידיעלומפוקחשמוכראנקורי,בתיכוןהלימודים

טיוליםכמוהפעילויות,כללעלויותאתכוללוזהבחודש,שקל005,1כ־

קוטון,הבראסנתאתשאלנולימוד.ספריוגםלפולין,במשלחתוהשתתפות

״אניברשת.קשבהפרעותבעליהתלמידיםשיעורמהואנקורי,מנכ״לית

ילדיםלכאןמגיעיםאבלאצלנו,ישכאלהתלמידיםבדיוקכמהיודעתלא

אישרושלאכיווןאםהציבורית,במערכתמענהקיבלולאסיבהשמאיזושהי

להצליחיכוליםשהםאפילובמתמטיקהיחידותשלבגרותלעשותלהם

התייחסותשלנראות,שליותרגבוההלרמהזקוקיםשהםכיווןואםבזה,

דיאלוג״.ושל

נראות?יותרמקניםאתםאיך

לקראתבאהמנגנוןוכליותר,קטנותהכיתותקטנים,שלנוהמפר״בתי

ישגדול,וענייןשליחותתחושתמתוךמגיעההוראהצוותהתלמידים.

מצ־ספורטאיםשהםתלמידיםהמערכת.שלגמישותוגםרביםתגבורים

טיינים

$TS1$מצטיינים$TS1$

$DN2$מצטיינים$DN2$תלמידיםאונליין.הלימודחומראתיקבלובחו״ללתחרויותונוסעים

לאשלנוהתיכוניםמתאים.מענהיקבלובצופיםפעילותלהםחשובהשמאוד

לילדיםאצלנונוחמאודאבלרציניות,למידהלקויותעםלילדיםמתאימים

לכאלה.שנחשביםאוקשב,הפרעתאולקותשלקלסוגאיזשהולהםשיש

להם״.מקשיביםפשוטאצלנוכי

עמוד 3



בניהעם)בתמונה(שטרןסיגלית

״לשלושתואסף:)מימין(איתי

למידהלקויותיששליהבנים

הלכוהםביסודיקשב.והפרעת

נדבתמרישלביביתלאיבוד.

ואסףמלאה,בגרותסיימוואיתי

גבוה״בציוןראשונהבגרותעבר

שלנו״.כמוספרבביתמענהלילדלתת

שלהכמוספרלבתימקוםשיהיהמעדיפההייתהסגל

לספקשכדיחושבת״אניעצמה:החינוךמערכתבתוך

כמוספרבתיהילדים,שלהרחבהלקשתאמיתימענה

צריכיםאקשטיין,ביתוכמותמרשלהביתכמושלנו,

אםלזה,מעברידה.עלומתוקצביםמהמערכתחלקלהיות

במ־יותרקטנותכיתותעלמחליטיםהיוהחינוךבמשרד

ערכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$,הכשרהיקבלוהמוריםשכלמחייביםוגםהרגילה

מהבעיות.הרבהפותרהיהכברזהמיוחד,בחינוךמלאה

מיוחדבחינוךהוראהתעודתיעשושמוריםחשוביותר

באוניברסיטהלמדוממילאשהםבתחוםלמשלמאשר

הכשרהסוציולוגיה.אוהיסטוריהכמוהראשון,בתואר

תל־שליותררבההכלהמאפשרתהייתהלמוריםכזאת

מידים

$TS1$תלמידים$TS1$

$DN2$תלמידים$DN2$המערכת.בתוךקשבוהפרעותלמידהלקויותעם

למהשואליםכשאנחנושלנו,הקבלהראיונותברובהרי

אותי׳,סימנו׳כיהן;התשובותרגיל,לתיכוןהולךלאהילד

אליי׳״.התייחסולא׳כיעליי׳,ויתרו׳כי

אינההממלכתיתהחינוךמערכתעודכלבינתיים,

גורמיםמודיםמציעה,שסגלאלהדוגמתרפורמותעוברת

והפ־למידהלקויותעםילדיםשישהחינוךמעולםשונים

רעות

$TS1$והפרעות$TS1$

$DN2$והפרעות$DN2$פלביאן:היידיד״רמענה.בהמוצאיםשאינםקשב

קשבוהפרעותלמידהלקויותעםילדיםשילובבעד״אני

בהחלטאניאבלהניתן.ככלהרגילההמערכתבתוך

יששאםלהוריםאומרתאנישבהםבמקריםנתקלת

החינוך.למשרדמחוץשהיאלמערכתשילכובאפשרותם,

הדעתבשיקולחופשפחותלצוותישהגדולהבמערכת

כשמדובראבלבסדר,זה׳רגילים׳ילדיםעםשלו.הפדגוגי

מספיקלאהמערכתלפעמיםלמידה,לקויותעםבילדים

זה״.בשבילגמישה

וחוקרתחינוכיתפסיכולוגיתקופלמן־רובין,דפנהד״ר

קשבוהפרעותלמידהללקויותהמכוןכראשהמשמשת

מרכזהחינוך,משרדבשיתוףפיתחההבינתחומי,במרכז

)״אני״א.י.ל״תוכניתאתלאומילביטוחוהמוסדשניידר

שלשילובםאתלשפרמיועדתהתוכניתלהצליח״(.יכול

החי־במערכתקשבוהפרעותלמידהלקויותבעליילדים

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$.כיוםומופעלת2009מאזמיושמתהתוכניתהרגילה

העירייהשבהבהרצליה,מהן15ביניים.חטיבות21ב־

למידהבלקויותהטיפולאתלקדםמרכזיכיעדהציבה

בעיר.תלמידיםבקרבקשבוהפרעות

ביתהתוכנית״במסגרתקופלמן־רובין,ד״רלדברי

ובהפרעותבלקויותהטיפולעלאחריותלוקחכולוהספר

התכניםאתומלווהשמובילרב־מקצועיצוותוישקשב,

שמאפשרתהכשרהמקבליםהכיתותמחנכיהרלוונטיים.

ומת־מיוחד,למענהשזקוקיםהתלמידיםאתלאתרלהם

חילים

$TS1$ומתחילים$TS1$

$DN2$ומתחילים$DN2$לחזקכדישעתייםבמשךבשבועפעםאיתםלעבוד

אסטרטגיותמטרות,והצבתארגוןיכולתעצמית,מודעות

השתלמויותעובריםהמוריםכלבנוסף,ועוד.למידה

בתחום״.

א.י.ל,תכניתשלביכולתהמאמינהקופלמן־רוביןד״ר

באופןלשפרספר,בתילעודתתרחבשהיאככלבייחוד

בעליילדיםשלוהלימודיהחברתיהתפקודרמתאתניכר

הרגילה.המערכתבתוךקשבוהפרעותלמידהלקויות

יזכושלאתלמידיםיהיושתמידמודההיאגםזאת,עם

להםשנכוןלילדיםמתאימהשלנו״התוכניתלמענה.

טווחלכלמענהנותןלאזהאבלבמסגרת,להישאר

והמורכבויות״.הגילים

ולה־למידהללקוייהאגףמנהלתאלדור,יהודיתד״ר

פרעות

$TS1$ולהפרעות$TS1$

$DN2$ולהפרעות$DN2$בי־גדולשיפורשישטוענתהחינוך,במשרדקשב

כולת

$TS1$ביכולת$TS1$

$DN2$ביכולת$DN2$למידהלקויותעםתלמידיםעםלהתמודדהמערכת

שמערכתשכיחותהכיהתופעותהן״אלהקשב:והפרעות

שהייתהכפיאינהכיוםוהמערכתאיתן,מתמודדתהחינוך

שלהרפורמותבמסגרתהזמן.כלמשתפרתוהיאבעבר

הכשרהלקבלמחויביםמוריםלתמורה׳ו׳עוזחדש׳׳אופק

בתפקודקשייםעםילדיםולקרות,קשבהפרעותבנושא

מנסיםכלליובאופןוקבוצתיות,פרטניותשעותמקבלים

האפשר״.ככלמוקדםקשייםעםילדיםלאתר

בש־פרטניתשעהלהםמספיקהשלאילדיםלגבימה

בוע?

״אם

$TS1$בש״אם$TS1$

$DN2$בש״אם$DN2$שילוב׳׳ועדתיעבורהואשעות,עודצריךילד

בבתימיוחד.חינוךלתלמידישמגיעותשעותלווייתנו

ותו־התעצמות)מרכזמהו״ת׳׳מרכזיגםישמסוימיםספר

בנה(,

$TS1$,)ותובנה$TS1$

$DN2$,)ותובנה$DN2$שמספקיםהקיבוצים,סמינרעםבשיתוףשמופעלים

קשב״.והפרעותלקויותעםלתלמידיםוהעצמהתמיכה

במערכתזהבשלבשניתןשהמענהנראהזאתובבל

קשב.והפרעותלקויותעםהתלמידיםלכלממפיקאינו

דלקותהרצף,עלנמוךמאודבתפקודשהםילדים״יש

יכולבעיות.שלמכלולמתוךאחדהיבטרקהיאהלמידה

לאהואהזאתשלמורכבותאומרהספרשביתלהיות

ספרבתישלרבותעשרותישכךלשםמענה.לתתיכול

הממלכתית״.במערכתמיוחדלחינוך

מספיק.מענהנותניםלאאלהשגםטועניםהורים

מצרהאניאבלמיוחד,לחינוךהאגףמנהלתלא״אני

הביקורתמקריםשבהרבהחושבתאניכאלה.אמירותעל

דווקאולאוההוריםשלסובייקטיביותמתפיסותנובעת

מושלמתלאשהמערכתשאודההראשונהאנימהמציאות.

לנושישילדיםלמשל,בתוכה.להםשקשהילדיםושיש

הפרעתקשב.הפרעותעםמחונניםהםאיתםגדולקושי

הגדולוהפוטנציאלהאיי־קיו,אתממסכתלפעמיםהקשב

פעמיםהרבהגםהםההפרעהבגללמזוהה.לאהילדיםשל

למורים״.מפריעים

שמתמחיםהלא־רשמיימהספרבתיעלדעתךמה

קשב?ובהפרעותלמידהבלקויות

שהםהלוואימצוינת.עבודהעושיםשהםחושבת״אני

מערכתשלהספרשבתיאומרלאזהתמיד.לפעולימשיכו

מספיק״.שירותנותניםלאהממלכתיתהחינוך

נכבד.תשלוםדורשיםוחלקםמעטיםהמקומותאבל

לכולם?הזדמנויותשוויוןמתןעםמתיישבזהאיך

אמ־להםשיששמיברורזהאחר,תחוםבכל״כמו

צעים

$TS1$אמצעים$TS1$

$DN2$אמצעים$DN2$זהלשירותים.נגישותיותרלהםישכלכליים

לאאניאבלבחינוך.גםנכוןוזהלמשל,בבריאות,נכון

תקציביעלאחראיתלאואניעולםסדרילשנותיכולה

המערכת״.

עמוד 4


