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 -  לשנות כיוון

 ©  בגישה הדיאלוגית המכילהספר ה תביבוהילדים גן ב  ים מאתגר יםילדהכלת 

 מולי אפרת דר' שי אפרת ודר' *

 :מבוא

ילדים בעלי ידע עולם   :21-על כך שצריך לשנות את הפדגוגיה בחינוך ולהתאימה לילדי המאה ה  רבות מדובר

אבל בו בזמן קשה להם לשבת שעות ארוכות ולהתרכז בלימודים שלא  ,רחב, נגישות רבה למידע וסקרנות

בקרב  חוסר שקט ובעיות התנהגות. מציאות זו מגבירה ושלא תמיד מותאמים להם תמיד מעניינים אותם

  . ילדים שמכנים אותם לעיתים "ילדים מאתגרים"

 ,לאנשי מקצוע ולהורים הרוצים להעשיר את הידע וההבנה בנושא הכלת ילדים מאתגריםמאמר זה מיועד 

הפרקטי הרב שלנו בגני הילדים ובבתי הספר. מטרתנו היא האמפירי ווהניסיון  תיאורטימבוסס על הידע הו

להצלחת ההכלה של ילדים  לא להעביר ביקורת אלא לפתח דיון, לעורר חשיבה ולחפש פתרונות יצירתיים

יחד עם גישה  ,סקרנות ומבוססת עלאנו מאמינים כי למידה מותאמת צרכים מאתגרים במערכת החינוך. 

המאתגרים ולילדים  בכלל מקבלת וגמישה יביאו לשיפור ביכולתנו לתת מענה טוב יותר לילדים ,מכילה

או בתרופות כגון   בענישההפחתת הצורך  . הפתרונות שאנו מציעים יכולים לסייע להפסקת או לפחות לפרטב

בהסתמך על 'הגישה הדיאלוגית המכילה' שפותחה זאת  במאמר זה אנו מסבירים כיצד ניתן לעשות  ריטלין.  

 על ידינו. 

 מה ילד צריך?

אך יש ילדים שפשוט קשה להם   ,להקשיב וללמוד ולהיות מוערכים ואהובים  -ילדים רוצים להיות כמו כולם  

צריכים לזוז כדי להצליח  ילדים. הרבה פעמים אלא מתוך קושי ללא סיבה,הם לא עושים בעיות . יותר

דבר שהם פשוט לא מסוגלים לעשותו. אם הם כן מצליחים  ,להתרכז בעוד שהמבוגרים דורשים מהם לשבת

מאוד   ילדיםחשוב שנדע שה מכוונים למטרה זו ואז קשה להם להקשיב באמת. משאביהםלשבת בשקט, כל  

מתאמצים לעמוד בציפיות ובדרישות שלנו אך לא תמיד זה אפשרי. לכן, פעמים רבות הם צריכים פסקי זמן 

לעשות דברים שיעזרו בזמן הלמידה כמו להם לתת  -גרים יכולים לעזור מהמאמץ האדיר הזה. אנחנו כמבו

או שלא ישבו יפה  ,ולא להעניש אותם בגלל ששיחקו במשהו על השולחן בבית הספר ,לזוז מהמקום ולצייר

להביע את הרעיונות ואת היוזמות שלהם, להקשיב להם  במפגש בגן...לתת הוראת קצרות וממוקדות, לאפשר  

 .ב אותם ולראות את האור שבהםובעיקר לאהו

 מה מבוגר צריך:

לעיתים ישנה תחושה בחברה בכלל ובמערכות החינוך בפרט, שרמת הדרישות עולה ורמת הפירגון יורדת. 

המצבים שאנו פוגשים . עם זאת לתחושת הערכה והצלחהו חיובית תגם אנו המבוגרים זקוקים להתייחסו

בהתייחס להכלת מתן תשובות טובות לצרכים אלו.  תמיד  יותר במערכות החינוך אינם מעודדים  ובהם יותר  

לחלוק, עם מי שיהיה לו עם מי , המבוגר זקוק לכלים בעזרתם יוכל להתמודד טוב יותר ,הילד המאתגר

 . מעמיתיו וממנהליו ושיקבל תמיכה עם מי לעבוד, להתייעץ
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 מיהו הילד המאתגר? 

כותב בספרו "הילד המאתגר"    .נציג רק חלק מהןוכאן   הגדרות רבות ושונות נןלמונח "ילדים מאתגרים" יש

אנשי חינוך לנהל תקשורת תקינה והורים  , על הקושי שלפסיכיאטר ילדים אמריקני -פרופ' סטנלי גרינשפן 

הוא מציג חמש ללא חילוקי דעות והתנגחויות בלתי פוסקות.  ,עם ילדים מאתגרים בבית ובבית הספר

. 5      הילד הלא מרוכז. 4הילד הסרבן . 3הילד השקוע בעצמו . 2הילד הרגיש . 1קטגוריות של ילדים אלה: 

האבחנות הפסיכיאטריות הסיווג ו ספר(. 2005רון ושריבר, -)בלונדר אימפולסיבי-אגרסיבי-הפעיל הילד

או אקטיביות  -ילדים מאתגרים ככאלה שסובלים מהפרעת קשב, ריכוז והיפר מתאר - DSM-5, האמריקני

 מתארהישראלי החינוך  משרד(. APA, 2014)אקטיבית התנהגות  מהפרעתפסיבית או מהפרעת התנהגות 

 (. 2019)סאסי,  בעלי לקויות למידה וקשיי התנהגות, תלמידים מתקשיםכילדים מאתגרים 

לכללי ילדים המגלים קשיי הסתגלות  ":  'ילדים מאתגרים'מציעים את ההגדרה הבאה למונח  אנו  במאמר זה  

אם ננסה לתמצת את הקושי .  "המסגרת החינוכית ומתנהגים בצורה המהווה קושי מהותי לעצמם ולסביבה

הם משבשים את סדר שונים התנהגות קשיי שילדים אלה מציגים בתוך מערכות החינוך, ניתן לומר כי בשל 

התנהגות ההמסגרת החינוכית. יתר על כן, לעיתים בעיות עצמם ושל היום ומקשים על תפקוד תקין של 

ועלולות לגרום לפגיעה ברכוש ואף בגופם של ילדים אחרים ושל  ,מסכנות את הילדים המאתגרים עצמם

קשיים בקשב ובריכוז,  -בעיות התנהגות יכולות לנבוע מגורמים רבים וביניהם . בהםמבוגרים המטפלים 

, חוסר בשלות התפתחותית, חרדות, לחצים נפשיים, פגיעות שונות, ליקויים בתקשורת אקטיביותהיפר 

"ילדים העונים להגדרה מספר הילדים הנמצאים במערכת החינוך שונות  מסיבות החברתית ועוד.

 תזונה :כוללות זהלגידול  ותההשערות הרווחות לגבי הסיב. המשנה לשנוגדל עולה בהדרגה  מאתגרים"

הצפה , 21המאה  יחוסר התאמה בשיטת הלימוד לילדוהלחוץ, אורח החיים המודרני התזזיתי לקויה, 

בנוכחות הורית עקב לחצי חוסר  תרבות המסכים,  עם תכנים בלתי מותאמים של  בלתי מווסתת  קשורתית  ת

והתרופפות כללית של  מתירנות וותרנות כלפי התנהגות הילדיםעבודה וקריירה של שני ההורים, גישה של 

וכן  ,נובעת בעיקר משינוי התפיסה החברתית כלפי מעמד הילד. התרופפות זו הסמכות ההורית והמורית

קיקה זו שהיא אמנם נכונה וחשובה, (. ח1989)אמנת זכויות הילד,  על זכויות הילדמחקיקה שבאה להגן 

 (. 2013 ;2008)עומר,    החלישה את סמכות המבוגר בצורה שלעיתים פוגעת בילד שנותר חסר גבולות וביקורת

הכלת ילדים מאתגרים, היא אחד האתגרים הקשים ביותר העומדים בפני הצוותים החינוכיים בגני הילדים 

משרד החינוך שמכיר ומבין את הקשיים של הילדים המאתגרים, מנסה ובבתי הספר, אם לא הקשה שבהם.  

ם החשובים אחד היעדיכיעד ההכלה  לשם כך הוגדר .  הכלהלהתמודד עם האתגר באמצעים שונים ובראשם  

 ,וקידומם בחינוך הרגיל  ,בכלל ותלמידים מאתגרים בפרט  תלמידיםיעד זה עוסק בשילוב  של מערכת החינוך.  

כלומר יעד ההכלה הוא ביטוי (. 2019)סאסי, תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים בכל המגזרים 

שמטרתה למנוע את העברת הילדים המאתגרים לחינוך המיוחד ו/או את  חברתית -של מדיניות חינוכית 

 . נשירתם ממערכת החינוך בכלל

 הגישה החינוכית שלנו: 

"התקשורת המקרבת" לפיה כל התנהגות מקבלת את הנחת היסוד של  ,"המכילה - דיאלוגיתההגישה "

ולטפל בו  ,אנושית מבטאת צורך, וזיהוי נכון של הסיבות להתנהגות יאפשר לנו לתת מענה טוב יותר לצורך

יחסי  אתו  כי על מנת לעשות זאת צריך להקשיב לילד, לנהל עמו דיאלוג וליצור  אנו סבורים(.  2009רוזנברג,  )

הנחת ו ,חינוכית גמישה והוליסטית המבוססת על הקשבה גישההיא  "המכילה -הגישה הדיאלוגית " .אמון

בין שלב לליצור שותפות. על פי הגישה יש לנסות מעימות וככל האפשר להימנע כי יש  היסוד שלה היא
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 אלתור ,הקשבה, שיח דיאלוגי, גמישות תוך והתאמת הילד לצרכי הסביבההתאמת הסביבה לצרכי הילד 

הסטנדרטיות   או ליתר דיוק סוגים של פשרות, בין הדרישות  ,צריכים למצוא סוגכלומר אנו  .  וגבולות ברורים

. בזמן נתון  ת של הילד לקיים אותןוללבין היכ  ,עליהן אנו לא מוותריםהחינוכית של המסגרת  נורמטיביות    -

לפתרונות אפשריים. אנו  בודקים עם הילד את הרצון שלו לקבל  עמואנו מנסים להקשיב לילד ולהגיע יחד 

ציע פתרונות משלו. אנחנו בודקים את הייתכנות של הפתרונות להפתרונות שאנו מציעים לו ומבקשים ממנו  

  ההפעלה.לפני הפעלתם ואת האפקטיביות שלהם לאחר 

)החוק השלישי  שמופעל יוצר כוח נגדי כלומר התנגדות כוח, כמו בפיזיקה כך גם בפסיכולוגיה של בני אדם

המפתח לכן הוא יתנגד יותר וישתף פעולה פחות.  ,ככול שנלחץ על הילד יותרמכאן, (. 2012של ניוטון, 

 :לא לכעוס על הילד ולומר לוהוא לא להתעמת אתו אלא להקשיב לו. להצלחה בטיפול בילד המאתגר 

? מה גרם לך להתנהג כך? נסה להבין מה קרה לךנ"בוא  :לומר לובמקום זאת אפשר  "!?"למה עשית את זה

למצוא , Bonding)) על ידי חיבור רגשיעם הילד קשר חיובי ליצור החוכמה היא  לעזור לך"? האיך אני יכול

ככול שהילד יהיה ומשם ללכת הלאה. תחומי העניין שלו ללהתחבר לחוזקות ו עמו,את המכנה המשותף 

  הוא יצליח יותר. -מוכל יותר ומטופל יותר 

ניתן לסכם זאת כך: הקשבה לילד יוצרת אצלו רגיעה, רגיעה יוצרת קשב, קשב יוצר דיאלוג, דיאלוג יוצר 

 השפעה יוצרת שינוי.ו התקרבות, התקרבות יוצרת ביטחון, ביטחון יוצר אמון, אמון יוצר השפעה

 הכלה הדיאלוגית: הם הבא מוצג מודל בתרשי
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  המכילה: -בגישה הדיאלוגית  עבודה עם ההורים

 משותפת  עבודהואיתם צריך ליצור   של צוותי החינוךהם בעלי הברית הטבעיים   ההוריםאנו מאמינים כי  

יש להימנע מעימות וליצור ההורים,  עם גם כך הילדים עם כמופתרונות שיטיבו עם הילד.  יחדיופש לחו

גם  ,חשוב לשתף את ההורים במה שקורה עם הילד באופן סדיר , לא להיות נגד אלא להיות בעד.חיבור

בתקשורת ישירה בטלפון וגם בפגישות אישיות. מוטב לצמצם תקשורת כתובה בהודעות טקסט ולהימנע 

להקשיב  ,פתרונות שאנו מציעיםהתם על מתקשורת נוזפת ומרחיקה. חשוב לשאול את ההורים מה דע

והשפעה על  ולתת להם תחושה שהם שותפים אמיתיים ובעלי ידע שהם מציעים, להאמין בהם לפתרונות

מספר פתרונות אפשריים  תמידהטיפול בילד. חשוב להציג בפני ההורים חשיבה פתוחה וגמישה הבודקת 

 צריכים וההורים" החוכמה על"מונופול  יש שלנו לחשוב שלא מאוד חשובולא להתעקש על פתרון אחד. 

 .להם אומרים שאנחנו מה לעשות פשוט

 עבודת הצוות החינוכי עם הילד המאתגר:

הגננת/המורה חשוב שתהיה  טובים.על עבודת צוות ויחסי אנוש  'קמה ונופלת'ידוע כי כל מסגרת חינוכית 

להדגים להקשיב וללמוד, להפגין גמישות, לה היכולת לשתף את הצוות, ליצור עניין בנושא הילד המאתגר, 

חשוב מאוד לקיים תהליכי למידה משותפים בעזרת אנשי מקצוע ולעבוד  מה עושים ולומר מה לא עושים.

 ת. כקבוצת עמיתים תומכ

 ?עם הילדים מה עושים בפועל

ונכיל את הילדים המכילה, -הדיאלוגית הגישהאת בפועל מגיעים לשאלה האמיתית: כיצד ניישם  כאן אנו

נחלק את התשובה לשני מגזרים מרכזיים: גן הילדים בגיל הרך ובית   ?בתוך המסגרת החינוכיתהמאתגרים  

הילדות והנערות. למגזרים אלה מאפיינים שונים ואילוצים שונים ולכן גם יש צורך בפתרונות הספר בגיל 

 בלמידה, בבחירה, רבה מאופיינת בהתמודדות חברתית, במשא ומתן, בגמישות הסביבה הגנית .משתנים

גמישה הרבה יותר היא  קבוצתית, במשחק, בסקרנות, בחקירה ובפעילות רבה של הילדים במגוון תחומים.

מבחינת הדרישות מהילד לישיבה, להקשבה, לשקט, לריכוז ולביצוע משימות.  מהסביבה הבית ספרית

או קשיים  להתמודד בגן עם ילדים שיש להם קשיים בקשב וריכוזלמצוא פתרונות ויותר  פשוטמסיבה זו 

 בהשוואה לבית הספר. התנהגותיים שונים

  הכלת ילדים מאתגרים בגן הילדים:

על מנת שהגננת תצליח להכיל בצורה מיטבית את הילד המאתגר היא צריכה לדעת ליצור שותפויות עם כל 

צוות הגן. כך גם הסייעות תוכלנה להכיל את הילד, להרגיש מועצמות, משמעותיות ורגועות ובעיקר שהן 

לד ואז יהיו יותר עושות משהו טוב, תורם ועוזר. חשוב שגם ההורים יראו בכל צוות הגן כתובת טובה לי

 רגועים וישתפו יותר פעולה. 

 שנן שתי רמות של ילדים מאתגרים בגן:י

סדר ילדים שמפריעים לניהול התקין של  - רמה ב' .ילדים שמהווים סיכון לעצמם ו/או לסביבה - רמה א'

 . למשל ילדים שמפריעים במפגש, כמו היום בגן

 ,הזמןכל שיהיו בטווח הראיה שלנו  ,'יהיו עליהם עיניים'שצריך שילדים  ילדים מאתגרים ברמה א' הם

 כלומר שיהיו בהשגחה לצורך טיפול ובעיקר מניעה. לרמה זו יש מספר ביטויים: 
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 : התקפי זעםא. 

שבירת חפצים(, וסיכון ילדים ומבוגרים זריקת חפצים,  מתבטאים בסיכון של הסביבה הפיזית )התקפי זעם  

 שהילד אלים כלפיהם. כיצד אנו מטפלים בכך? 

ומנסים  ,זעםהאנו מנסים להבין מהו הזרז )הטריגר( שגורם לילד להתקף  .השלב הראשון הוא שלב המניעה

את הרגע לפני שהתקף הזעם מגיע ושם לבקש את לזהות אותו  על ידי כך שאנו מלמדים למנוע את ההתקף

מפני שבשלב זה אין לו  ,בשבילו ובעדו שנהיה שם שמחייבתלמעשה מוכנות רגשית  זוהיהעזרה מהמבוגר. 

אם ילמד לבקש את  והוא צריך אותנו כדי שנעזור לו לבנות אותם. ,עדיין גבולות פנימיים מספיק חזקים

 ללא עזרה חיצונית.  לעצור את עצמו ,בהמשך ,יוכל הוא העזרה ויראה שבאמת עוזרים לו,

רוצה לשחק עם בובה מסויימת במשק הבית וכשילדים אחרים לוקחים את אותה דורית )שם בדוי(    :לדוגמא

והורסת בניות של ילדים אחרים.  חפציםבובה לפניה היא נכנסת להתקף זעם, מרביצה לסובבים, זורקת 

לה את הבובה( ולכן אנו יכולים לעשות תופסים  בשלב המניעה אנו כבר יודעים מה גורם לה להתקף )שילדים  

לפעול לפי  ?רמה שתימנע אולי את ההתפרצות: לשאול אותה מה יעזור לה ואיזה פתרון היא מציעהטלה ה

אם לא מצליחים  להוציא אותה מההתבצרות בעמדה... כדיאו להציע פתרון אחר  ,אם הוא הגיוני ,הפתרון

 להלן מה לא עושים ומה כן עושים. ,נכנסת להתקף זעםדורית ו

 מה לא עושים? 

 . דוריתלא נכנסים לוויכוח מילולי עם  .1

 . דוריתלא צועקים על  .2

 לא מענישים אותה.  .3

 ולא מטיפים לה מוסר בזמן התקף הזעם. איתהלא מדברים  .4

 והכי חשוב: לא מתייאשים ולא מאבדים עשתונות.

 מה כן עושים?

 לעזור לה".ויכולה במצוקה ואני צריכה  דוריתמנסים לא להילחץ וכן לחשוב חיובי " .1

 ולא עוזבים אותה.  ה של דוריתנמצאים בקרבת .2

מגדירים סביבת מבוגרים. וילדים רכוש, : לפגוע בה המהסביבה שהיא יכול את דוריתמבודדים  .3

שבה תוכל לנוח ו  ,הפסקת הפגיעהאת  שתאפשר לדורית  נקיה מחפצים  ו  בטיחותיתסביבה    -הרגעות  

 יי הסביבה.  ומבלי להיות חשופה לגיר ולהירגע

 אומרים לה בשקט "אני פה איתך ומחכה בסבלנות שתירגעי".  .4

 אם היא מרביצה לגננת מזיזים אותה בעדינות ולא מאפשרים לה להרביץ.  .5

חשוב שהמסר יהיה "אני פה איתך אך אתן לך תשומת לב על התנהגות חיובית ולא על התנהגות  .6

. זה מאוד להירגעותהנה בזמן ההמתשל דורית יש להתעלם מהתנהגויות לא נאותות שלילית". 

 להמשיך בהתנהגות זו. שיחזק אותה  תשומת לב להתנהגות שלילית, מה  תקבל  א  יחשוב כי אחרת ה

קצת להירגע להגיד לה בשקט : "יופי חמודה אני רואה שאת מתחילה להירגע".  מתחילה כשדורית .7

 כדילחבק אותה באהבה ו לתת לה הרבה תשומת לב ת)גם אם הבכי מתגבר שוב...(. כשהיא נרגע

שתרגיש שאני מבינה כמה קשה מה שהיא עוברת. תוך כדי חיבוק  לדבר אל הרגש שלה ולא להטיף 

קחים לך... אז את מתעצבנת ומרביצה... זה באמת קשה חמודה בואי לה מוסר. "זה קשה לך שלו

 אני אתן לך עוד חיבוק".
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להטיף אך לא  ,צריך לקרוא לה ולדבר על מה שהיה ,כבר משחקת ורגועה ודוריתלאחר שעובר זמן  .8

לתת לה "קביים". לדוגמא: את יודעת, בפעם הבאה שתרגישי שעוד רגע את מתעצבנת  אלא מוסר

 לי סימן ואני אעזור לך... נגיד תיתני לי טפיחה על הרגל...."  ניככה, תית

כי כשילד עושה 'הילד מעביר לו מסר לא נכון, חלש ובלי גבול... כלפייש גננות הסבורות כי יחס מכיל כזה 

פה צריך להבין שילד בהתקף  !'הוא יעשה את זה תמידזה פרס ואז לתת לו חיבוק?  משהו שלילי אז למה

להיחלץ מעודו כל בלא טוב לו במקום הזה והוא רוצה  .שםבכל זאת אך הוא  ,זעם לא היה רוצה להיות שם

בצורה מכילה ומחוברת על הקושי  נוכל ללמד אותו איך להתגבראמיתית ואהבה קבלה  ל ידי רק עממנו. 

וזהו הבסיס לשיתוף פעולה  מבין שהמבוגר בעדו ולא נגדו כך הילדרגשית מבלי לוותר על הגבול החינוכי. 

 ולשינוי. 

היא  '?ומה עם עיקרון השוויון'והיא שואלת ילד אחד  עבורלזמן רב להתפנות  קושילגננת  יש רבות פעמים

ולהוציא עליו כל כך הרבה  עם ילד אחד על חשבון שאר הילדיםזמן רב כל כך  'להתעסק'כועסת שעליה 

ברגע  .מסוג כזה מפני שהצרכים של כל אחד שונים אין שוויוניות בחיים בכלל ובחינוך בפרטאך ...אנרגיה

תבין שהיא לא מבזבזת זמן, היא לא תכעס על הילד שמעורר כל כך הרבה קשיים ושואב ממנה כל שהגננת 

תתחיל העבודה על  ,ותפעל בצורה רגועה ומכילה ,הרבה כוחות. ברגע שהיא תנטרל את הכעס החבויכך 

 . הם רואים הכלהול עזרה הדדיתל מרוויחים מכך מפני שהם נחשפיםשאר הילדים גם . ההכלה של הילד

חשוב לציין . בשבילםגם שאם להם יהיה קושי הגננת תהיה שם ומבינים  ,שילד שיש לו קשיים לא מנודה

  בטחון בכולם. ךוהדבר נוסוההורים מבינים זאת  צוות הגןשגם 

 הכלה: יוצרות הכלה מול פעולות ה לחוסר מביאותתרשימי זרימה של פעולות הלהלן 

      

חוסר  
הכלה

"  בזבוז"
זמן על 
ילד אחד

כעס של 
הגננת

התשה של 
הגננת  
והילד

חוסר  
רגיעה של  

הגננת  
והילד

חוסר  
הכלה של 

הילד

הילד 
"  בעייתי"

בעיני הילדים  
והחברה
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 שבורחים:. ילדים ב

ילדים עם של שמנסים לברוח מהגן או מטיול מחוץ לגן ובכך מסכנים את עצמם. אחד המאפיינים  יש ילדים  

לבטא את עצמם מילולית ולכן כביטוי לכעס מנסים  קשה להם ,קשיי התנהגות הוא שאם הם מתעצבנים

לגדרות  יכול להתרחש בטיול או בכל פעילות מחוץ הדברלברוח מהגן. זהו סיוט של כל גננת, הורה וקהילה. 

. לנעול מניעתיים לנקוט אמצעי זהירות ,בראש וראשונה ,הגן, ואף מתוך גדרות הגן. כשמזהים ילד כזה יש

, לשאול אתולשוחח    הילד:  . בשלב השני יש לעשות עבודה עםלתת לילד יד  בטיולו  ,במשך כל היום  את השער

לאן הוא רוצה לברוח? אם הוא רוצה שאני   ?אותו למה הוא עושה זאת? מה הוא מרגיש כשהוא רוצה לברוח

לנסות ביחד אתו למצוא פתרונות לקושי שמציף אותו. למשל, לתת לילד אחריות לאן הוא רוצה לברוח?    אדע

 וכו'. מנסה לברוחלמצוא סימן שהוא נותן לגננת כשמשהו מרגיז אותו לפני שהוא  ,בטיול

  :שאינה מותאמת התנהגות מינית .ג

ילדים שלאורך זמן חוזרים בהיחבא על מעשים מיניים אסורים התנהגות מינית שאינה מותאמת מאפיינת 

 שמעשים אלה אסורים. ומבינים בחבריהם, למרות שהם יודעים 

ולכן גם מאוד  היא טבעית ובריאה להתפתחותו של הילד. סקרנות מינית היא אחד המאפיינים של גיל הגן

. דוגמא להתנהגות מינית נורמטיבית היא הרצון של נבהלים ממנה המבוגרים אך לעיתים אנו ,חשובה

זוהי סקרנות טבעית הנובעת מתוך רצון להשוות ולראות . הילדים לראות את איבר המין של בן המין השני

. תפקידנו כמבוגרים הוא סקרנותאותה מתוך  הם מסתכלים ולעיתים מנסים לגעתמה יש למין האחר. לכן 

איך ו ,ללמד אותם שהתנהגות זו אינה מקובלת בחברה .מותר ומה אסורלא להיבהל אלא ללמד אותם מה 

שומרים על גבולות הגוף שלי ועל הפרטיות שלי. בדרך כלל הילדים לומדים מהר מאוד מה אנו מצפים מהם 

או הילדה ילד  הומה בתחום המיני? כאשר  . מתי צריכה להידלק נורה אדנהגותם למצופהומתאימים את הת

הכלה

הגננת  
עם שלמה 

הזמן  
שהיא  

מקדישה  
לילד

ניטרול  
הכעס של 

הגננת

לגננת יש 
כוחות לטפל  
בסיטואציה

רגיעה של  
הגננת  
והילד

הכלה של 
י  "הילד ע
הגננת

הילדים  
והצוות  

מכילים    
את הילד
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לעשות זאת  יםמתחיל םוה ,אינה מספיקה וואמירה שלנו שיפסיקבאברי המין של זולתם  ממשיכים לנגוע

ובמיוחד ,  בכל זמן נתוןצריכות להיות  העיניים שלנו    ,שאינם מפנימים את הגבולות  ,על ילדים כאלהבהיחבא.  

יש לערב את . במקביל םבגן שבתוכה לא רואים אותו בבניה שבנ יםנמצאלשירותים או  כיםהול םכשה

  .נוספתפסיכולוג הגן ולקבל ממנו הדרכה 

הורים ולשתף אותם בכל ה*בכל מקרה ובכל השלבים של הטיפול בילדים מאתגרים ברמה א' יש לערב את 

    תהליכי הטיפול!

 :ילדים מאתגרים ברמה ב'

מאתגרים ברמה ב', הם ילדים שמפריעים לניהול התקין של היום בגן. לדוגמא  ילדים שמפריעים ילדים 

 במפגש.

המפגשים . להיפגש יחדיו על מנת ליצור אינטראקציה קבוצתית חברתית -מטרת המפגש כשמו כן הוא 

המפגש יצליח דקות לרבע שעה לכל היותר. כדי ש 5בין ולנוע בטווח ש צריכים להיות חווייתיים וקצרים

הילדים צריכים להיות פעילים. כשהילדים פעילים קל להם להקשיב ולדחות סיפוקים. האינדיקציה של 

. במידה והמפגש וולהשתתף בלמפגש הוא רצון הילדים להגיע  ,או לאהגננת האם המפגש מותאם לילדים 

כז ועל הילדים להיות פסיביים דקות( במטרה של העברת ידע לילדים, כשהגננת היא במר  30-40אורך זמן רב )

ילדים שמתנגדים להיכנס למפגש, ילדים שנכנסים  את הדברים הבאים: וקשובים, סביר להניח שנראה

למפגש יחד עם סייעת שתעזור להם לשבת בשקט ולהקשיב לגננת, ילדים שמפריעים במפגש, משתטחים, 

דנה שלמון . כעסבזה מפריע כמובן לגננת ואז היא מוציאה אותם מהמפגש כל  עושים פרצופים וקולות וכו'.

"התגובות השליליות שהם מקבלים, ואומרת: במפגש מדברת על השפעת התגובות של הגננת כלפי הילדים 

קטנות כגדולות, מעצבות את הביטחון העצמי שלהם.... חישבי על מטאפורה של עץ שמנסה להמשיך לגדול 

לכן הגננת (.  53  '.ע,2014)שלמון,  "  שמש, אבל מקבל חבטות קשות והגזע שלו מתחיל להתעקםלגובה לכיוון ה

וליצור אצלם עניין שיגרום להם  ,רלבנטית לילדיםיותר להיות  כיצדצריכה לאתגר את עצמה ולחשוב 

 סקרנות ורצון להשתתף.   
על הצרכים השונים של הילדים. אופציה תצליח לענות    עזרתהשב  להלמצוא את הדרך המתאימה    על כל גננת

אחת היא שהמפגשים בגן יהיו בחירה ולא חובה. במקרה כזה הילד יכנס למפגש מתוך עניין, ואם יבחר שלא 

להיכנס למפגש הוא יוכל לשחק ברחבי הגן. אופציה אחרת היא שכל הילדים יכנסו למפגש אבל ידעו שיש 

ידת הסבלנות, העניין והרצון שלהם להישאר. מפגש כזה יראה כך: בשלב 'נקודות יציאה וחזרה' לפי מ

לדוגמא: "בתחילת המפגש נשיר   ,הראשון כל ילדי הגן יכנסו וישבו במעגל. הגננת תגיד מה יהיה היום במפגש

סיפור 'ואחרי הריקוד נספר עוד פרק ב ,שיר בחרוזים, אחר כך מי שירצה יצא ומי שירצה יישאר לריקוד

. במקרה כזה חלק מהילדים יצאו אחרי השיר וחלק יישארו. חלק מאלה ל"שהתחלנו אתמום' בהמשכי

, וחלק לא בהמשכים' שהם מחכים לו מאתמול סיפור'שיצאו יבקשו לחזור לחלק השלישי של המפגש ל

מדים לזרום מהר מאוד בין והילדים ללמעשה אך  ,יחזרו. על פניו זה נראה בלגן וחוסר שליטה של הגננת

 ?בדרך זו סומכים על הבחירה שלהם. מה עוד אנחנו מלמדים אותםש מפני ,פעילויות במפגש ולא להפריעה

.  כך כל ילד מקבל את המענה שלהם ותשיש להם אחריות על הבחירבעיקר ו גמישות, בחירה בתוך מסגרת

שמתאים לו בטווח הריכוז שמתאים לו. במתכונת כזאת של מפגשים אנו ממתנים ואף מונעים למעשה בעיות 

 במפגשים ארוכים בהם הילדים פסיביים.  בדרך כללהתנהגות שצצות 
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ות חשיבה מחוץ שמבטא ,אנו מאמינים כי יש בוודאי עוד דרכים שונות ויצירתיות רבות הדרכים בחינוך...

שגננות יכולות להתאים לגן שלהן. כל אחת תמצא את הדרך הייחודית שלה, אך חשוב לזכור את  ,לקופסה

 לצרכים של הילדים וכך לנסות למנוע קשיי התנהגות.  יםהמטרה: להיות גמישים וקשוב

  בבית הספר:הכלת ילדים מאתגרים 

בדרישות גבוהות לישיבה, לקשב, לשקט, ללמידה ולהישגים מאופיינת באופן כללי  הרגיל  סביבת בית הספר  

 לימודיים. בצד זאת יש לעיתים חוסר גמישות בפתרונות המוצעים לילדים בכלל ולילדים המאתגרים בפרט.

 ,המאופיינת בחוסר גמישות  ,כי שיטת הלימוד הפרונטאלי והגישה הפורמאלית  להדגישחשוב  בפתח הדברים  

בכלל ולילדים המאתגרים בפרט. זאת ועוד היא גורמת לילדים של היום דים אינה מותאמת לדעתנו ליל

. לכן לדעתנו הגישה צריכה להשתנות לכיוון של גישה גמישה יותר והתאמת יהםהמאתגרים להחרפה בקשי

מתאימים למציאות כאן  שאנו מציעיםהסביבה הלימודית לצרכי הילד בעידן המודרני. עם זאת הפתרונות 

 הקיימת בשטח היום. 

גבולות גמישות, הקשבה, הוא טיפול בילדים מאתגרים ה תהמפתח להצלח -כמו בגן, כך גם בבית הספר 

החוכמה הגדולה ביותר היא . ההורים עם ויצירת שותפותעם הילד מעימות  ככל האפשר הימנעותברורים, 

וכך להגיע אליו ולהשפיע עליו ,הבנוי על בטחון ואמון  ,הילדלדעת כיצד ליצור קשר רגשי משמעותי עם 

 בתוך מסגרת ברורה של גבולות.  לטובה

 : בבית הספר רמות של ילדים מאתגריםניתן להבחין בשתי 

ומפריעים לניהול התקין של היום בשל התנהגות  ילדים שמהווים סיכון לעצמם ו/או לסביבה -רמה א' 

 שיעור. מפריעים לניהול התקין של השבשל קשייהם ילדים  -רמה ב' מרדנית. 

וכן ילדים   ו/או כלפי רכוש  ילדים שמגלים אלימות כלפי ילדים ו/או מבוגרים  הם  ילדים מאתגרים ברמה א',

וילדים שאינם מאפשרים למורה להעביר שיעור בשל הפרעות חוזרות   ,מבית הספר,  שמנסים לברוח מהכיתה

 ,מבחינת הטיפול  וחוסר משמעת.  את הילדים האלה מאפיינת בדרך כלל  בעיה של אי קבלת סמכותונישנות.  

 ות הנדרשותהתאמהגם לגבי ילדי בית הספר עם    שתיארנו לגבי ילדי הגןהטיפוליים  אותם העקרונות  תקפים  

בכל מקרה ובכל השלבים של הטיפול בילדים מאתגרים יש לערב את . הקיימת לגיל ולמסגרת החינוכית

 התהליכים וההחלטות. הורים ולשתף אותם בכל ה

 ?בצורה אלימה בכיתה ברמה המניעתיתמה עושים עם ילדים שמפריעים מאוד או מתנהגים 

 -הדרך לטפל בילדים כאלה היא על ידי פעולה מערכתית המשלבת את כלל גורמי הטיפול בבית הספר 

מנהלת, מחנכת הכתה, יועצת, פסיכולוגית, רכזת השתלבות וכו' וכמובן את ההורים. לעיתים יש צורך 

למנות מישהו מתוך . חשוב ועודלהיעזר בגורמי טיפול בקהילה כגון עובדת סוציאלית, קצינת ביקור סדיר 

(. לילדים אלה מומלץ Case Managerגורמי הטיפול בצוות בית הספר שינהל את הטיפול המערכתי בילד )

וכן הכרחי לתת טיפול רגשי. משאבים  ,במידה והם זקוקים להן ,לתת סיוע לימודי והתאמות לימודיות

או במקרים  ,המתכנסת בבית הספר לסיוע לימודי ולטיפול רגשי ניתן לקבל באמצעות וועדה רב מקצועית

שבהם הצורך גדול יותר, באמצעות וועדת זכאות ואפיון המתכנסת ברשות/בעירייה. שתי הוועדות הן 

בפיקוח וניהול משרד החינוך. במקרים מיוחדים ניתן לתת לילד שעות סיוע אישי בכיתה ע"י סייעת / סייע. 

מת לצרכיו עם התאמות לימודיות וסביבתיות. במקרים יש צורך לבנות לילד תכנית לימודית גמישה ומותא

שבהם כל הפעולות הללו אינן מספיקות מומלץ לבחון אפשרויות שונות של טיפול רפואי תרופתי שלגביו 
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נרחיב בהמשך. במקרים שבהם גם טיפול זה לא הצליח לאורך זמן ניתן לשקול העברה למסגרות חינוך 

 מיוחדות. 

 ?ילדים שמפריעים מאוד או מתנהגים בצורה אלימה בכיתהמה עושים ולא עושים עם 

 מה לא עושים? 

 לא מתעמתים עם הילד בכיתה. לא צועקים עליו ולא מאיימים עליו.  בזמן אמת 

 מה כן עושים? 

להבין יחד אתו מה  הומנס ,עמו בשקט מבלי ששאר הילדים ישמעו תמשוחח ליה,לילד א המורה קוראת.1

 קורה לו ולמצוא פתרון.

כך מבודדים אותו לשיחה קצרה.  מהכיתה תהיאמהילד לצאת  מבקשת מורההעוזר  אינו. אם הדבר 2

  .שמקשים עליו מגירויי הסביבה

לאזור שקט ומבודד  מהכיתהאת הילד מאיש צוות פנוי לקחת  המורה מבקשתעוזר,  אינואם גם זה . 3

חשוב להבין לרגיעה ואז משוחחים עמו ומנסים למצוא פתרון. עמו ממתינים שם  .בבית הספר מגירויים

 לא ניתן לכפות זאת עליו.  פנוי לשיחה אינושאם הילד 

 הילד נרגע הוא יכול לחזור לכיתה.. אם 4

או התנהגות שמסכנת את הילד ו/או את ו/*במידה וצעדים אלה אינם ראליים בשל חוסר משמעת מוחלט 

  הסביבה צריך לקרוא מיד לעזרה.

להיות קשובים קושי בשל  יםשיעורילדים שמפריעים לניהול התקין של ההם  ,ילדים מאתגרים ברמה ב'

התאמות.   תןמו  תלמידה גמישה ודיפרנציאליהדרך לסייע לילדים אלה היא על ידי  ומרוכזים ולשבת בשקט.  

לתפקד טוב יותר  לילדים מאתגריםההתאמות הן למעשה "סוללה" של פעולות הננקטות על מנת לסייע 

. מתן 2ים והסחות סביבתיות.  . הושבת התלמיד במקום שבו יש כמה שפחות גירוי1בכיתה. הסוללה כוללת:  

. שליחת התלמיד להתאווררות ולהתרעננות קצרה לכתובת ברורה 3אפשרות לתעסוקה מרכזת כגון ציור. 

. הקפדת המורה על משוב 5. הימנעות המורה מההערות לתלמיד בפני שאר הכיתה.  4ולזמן נתון מחוץ לכתה.  

תקשורת לא מילולית מוסכם. הכוונה לכך שבמקום  . יצירת קוד6חיובי ומחזק לתלמיד בנוגע להתנהגותו. 

 -בכיתה . תיווך המורה 7להעיר לתלמיד בקול רם המורה תעביר לו מסרים במבט או בתנועות מוסכמות. 

. מתן אחריות על ידי משימות ותפקידים שהילד ימלא 8הגעה פיזית של המורה לתלמיד ועזרה על פי הצורך.  

חשוב שהילד יהיה שותף לתהליך  התאמות לימודיות כגון תוספת זמן במבחנים.בנוסף ניתן לתת בכיתה. 

 וייתן משוב מה עוזר לו ומה לא.  ,שנעשה כדי לסייע לו

אם כלל ההתאמות הללו אינן עוזרות צריך לחפש פתרונות יצירתיים מחוץ לכתה כמו למידה במרחב אחר 

הספר )לעזור לאב הבית למשל( או סיוע לכיתות או ביצוע משימות פעלתניות בבית )חדר המורים למשל( 

הוא הקמת "מרכז  ,פתרון נוסף מומלץ מאוד ברמה המערכתית אך הדורש גם משאבים רבים ועוד. צעירות

לימודי". מדובר על חדר בבית הספר בו יש מורה הקולטת ילדים שיש להם קושי לשבת בכיתה ומעניקה 

, כגון מזכירה או אב ביתת הספר מתוך בישזמינה בדמות  הוא להיעזר פתרון נוסףלהם סיוע לימודי ורגשי. 

 או מורה בשעת "חלון". 
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 :זה לא "פרס"

מעביר לו מסר לא נכון, שמפריע בכיתה או שאינו ממושמע  כלפי ילד  וגמיש  הסבורות כי יחס מכיל    מורותיש  

שהוא רוצה ושנעים לעשות משהו לו כשילד עושה משהו שלילי אז למה לתת . הן אומרות: "חלש ובלי גבול

"עושה סתם בעיות" אלא פועל צריך להבין שילד לא כאן ! "פרס ואז הוא יעשה את זה תמידלמעשה זה לו? 

מתוך קושי. הוא לא רוצה להיות במקום הזה שבו המורה כועסת עליו וכולם מסתכלים עליו והוא נענש 

קבלה אמיתית  ל ידי לא טוב לו במקום הזה והוא רוצה בכל מעודו להיחלץ ממנו. רק עומרגיש חריג ונזוף. 

מצד רגשית לפגוע בו מבלי  ,מכילה ומחוברת רגשית ואהבה נוכל ללמד אותו איך להתגבר על הקושי בצורה

וזהו הבסיס  ,. כך הילד מבין שהמבוגר בעדו ולא נגדומהצד השני לוותר על הגבול החינוכיאחד ומבלי 

לדוגמא, פתרונות גמישים כמו לשלוח את הילד לעזור לילדים בכיתה צעירה או לשיתוף פעולה ולשינוי. 

, או ללכת ליועצת ועוד, הם תמרים לשיעור, או לאב הבית לתקן את הכיסאולעזור למורה לאומנות להכין חו

האם לשלוח אותו פתרונות טובים ועוזרים לילד להירגע, להתגבר על הקשיים ולחזור רגוע יותר לכיתה. 

למנהלת שתנזוף בו עוד פעם )אחרי שהמורה כבר עשתה זאת(, או להתקשר להורים באמצע יום העבודה כדי 

 ו בו בטלפון, הם פתרונות טובים יותר? איננו סבורים כך....שהם ינזפ

להיות חלק  יכולה ,כאן שהצגנוברמה א' וברמה ב'  לילדים מאתגריםפעולות הננקטות על מנת לסייע ה כל

במקרים שבהם כל אבל במציאות של היום, . הילדיםכלל  שתטיב עםשינוי גישה חינוכית בבתי הספר מ

 .מומלץ לבחון אפשרויות אחרות של טיפול וביניהן טיפול רפואי תרופתי ,אינן מספיקות שעשינו הפעולות

 טיפולים תרופתיים: 

איננו חושבים שטיפול תרופתי הוא הפתרון הראשון שיש בפתח הדברים חשוב לנו להבהיר ולהדגיש כי 

בגישה  ,היינו רוצים להאמין כי שינויים בשיטת הלימוד .דווקא האחרוןאלא לילדים מאתגרים להציע 

 בצורה שתאפשר לצמצם ואולי לחסוךישנו את המציאות  ,ובהשבת הסמכות ההורית והמוריתהחינוכית 

 ,במקרים רבים זהו הפתרון הטוב ביותרנראה כי  במציאות של היום  אולם  את הצורך בטיפולים תרופתיים.  

במקרים רבים ללא טיפול   ,אינם נותנים את המענה הדרוש. יתר על כן  אלהבמידה ו  ,לצד הפתרונות הנוספים

 ,אחרי שבטחונו העצמי נפגע ,הילד אינו מצליח להשתלב במסגרת ולעיתים אף נושר ממנה, תרופתי מתאים

צריך אולי שיהיו פתרונות והוא עבר סבל רב שיכול היה להימנע או לפחות להיחסך. נכון שבעולם "מושלם"  

רה...לעיתים כדור אחד ישונה ולעיתים פשוט אין ברהיא  המציאותשימנעו את הצורך בטיפול תרופתי אך 

 קטן משנה הכול ולטובה...

קל יותר להתמודד הגן גיל מפני שב המציאות מראה כי טיפול תרופתי נדיר בגן הילדים ושכיח בבית הספר

טיפול תרופתי. הילדים נמצאים בסביבה גמישה יותר ופחות מלחיצה עם פחות עם ילדים מאתגרים ללא 

 ,בדרך כלל, לכןוהם גם קלים יותר להשפעה ולקבלת סמכות.  לשבת, להתרכז ולהקשיב לימודיות דרישות

ד' אלא לתת מענים סביבתיים, -גם הנטייה של הרופאים היא לא לתת טיפולים תרופתיים לפני כיתות ג'

הדרישות הלימודיות אינטנסיביות , ולם ככול שגיל הילד עולהליץ על התאמות בבית הספר. אכלומר להמ

    וההתאמות אינן עוזרות מספיק, כך נוטים הרופאים יותר לכיוון הטיפול התרופתי.יותר, 

מווסת את חוסר  ,טיפול בבעיות קשב וריכוז ו/או התנהגות באמצעות טיפול תרופתי כגון ריטלין ודומיוה

מסתייגים מהטיפולים יש ה. וגם להתנהג בצורה רגועה השקט של הילד ומאפשר לו לשבת, להתרכזהקשב ו

 הם מצביעים על תופעות לוואילילדים במסגרות חינוך מתוך דעה או אינטרס כזה או אחר. התרופתיים 

. יש אף לזו של סמים וכו'אחרות דומות ותרופות ם, משווים את השפעת הריטלין שעלולות לפגוע בילדי

למנוע את הצורך להתמודד על מנת לעודד מתן טיפולים תרופתיים כביכול  בבתי הספר מנסים    לפיהתפיסה  
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ו אלהמציגים עמדות כשל אנשים  מרכזיהמאפיין ה עם הקשיים של הילדים, "כדי שיהיה להם שקט".

המגבלות האובייקטיביות ו עולם בתי הספר יקה שלמעמ היכרותהוא חוסר  ,שדעתם מכובדת ככול שתהיה

את "אל תתנו תרופות כי הן יסממו  -ברחבי הרשת והתקשורת כותבים או  כשאנשים אומרים. הקיימות בו

שאם לא יממשו את המלצת עשויים לשמוע  ההורים נבהלים. אבל בבית הספר הם    ,משפטים דומים" והילד

הילד להסתדר ולהצליח. ההורים מבולבלים ולא יודעים מה לעשות כי מה הרופא ויתנו תרופה הם יקשו על  

יש להם ייסורי מצפון ולפעמים הם מאשימים את המורים שהם לא בסדר  .שלא יעשו הם לא יהיו בסדר..

הילד ממשיך לסבול. לכן חשוב בזמן הזה כולם לא בסדר וכך נוצרת תחושה שקשיים...לילד ובגללם יש 

שמתקשה ללמוד  ,הילדומתי לשקול להשתמש בו.  ות והחסרונות של הטיפול התרופתילהבין את היתרונ

וגם מפריע לסביבה בשל כך, סובל מפני שציוניו נמוכים, מפני שהוא נכשל בלימודים ומפני שהביטחון העצמי 

משפחתו הרחבה ובעיני חבריו נפגעת. לעיתים , בעיני והתדמית שלו בעיני עצמו, בעיני הוריו, בעיני אחיו

וגם מהכעס של המורים בשל הקשיים שהוא  ,קרובות הוא סובל מדחייה חברתית כי הוא מפריע לילדים

יוצר בכיתה. הפידבק השלילי שההורים מקבלים מבית הספר על התנהגות הילד יוצר כשלעצמו מתחים, 

 כעסים, חילוקי דעות וחיכוכים בבית. 

אבל הוא יכול להצביע על  ו מאבחן ואינו קובע האם יש צורך בטיפול תרופתי לתלמידהספר אינ יתבצוות 

המחנכות, המורות המקצועיות ושאר אחרות.  האפשרויות  כל הלאחר שמוצו    ,ת מהאופציות לטיפולכך כאח

בתחום  עובדי ההוראה יכולים לתאר את התנהגות הילד בפני ההורים ולהסביר את הקשיים שהם מזהים

 ,הספרבית לכך באנשי מקצוע מוסמכים . לגבי הילד הקשב, הריכוז ו/או ההתנהגות ואת ההשלכות שלהם

 .ילדיםנוירולוג  רופא מומחה כגון  להורים על היוועצות עם    יכולים להמליץ  ,חינוכית  יועצתאו    פסיכולוגכגון  

 ,ושהטיפול  לאשורו  האבחון הרפואי חשוב מאוד על מנת שגם ההורים וגם בית הספר יבינו את מצבו של הילד

 . יהיה מתאיםאם יינתן, 

אבל האמת היא שהגדרה ,  והגדרות שכביכול "יתייגו" את הילד באופן שלילייש הורים החוששים מאבחונים  

", אלא שיש לו קושי מוגדר ומגיע לו שיבינו אותו ושיעזרו ילד רערפואית רק עוזרת לילד להבין שהוא לא "

ים הוא השפעת אבחונים או טיפולים על עתידו של הילד ובמיוחד על השירות עחשש נוסף שהורים מבי .לו

יבים יולהסביר שגם בתי הספר מחו ,לכן חשוב להזכיר שעל כל התחום הרפואי חלה חובת סודיותהצבאי. 

 ,לא יעבירו מסמכים רפואיים או מידע בעל פה ללא אישור ההורים או אישור הילד עצמו. בתי ספר  בסודיות

 . 18שימלאו לו לאחר 

בית -, הוריםדיאלוג ועבודה מערכתית משותפת לקייםחשוב ביותר אם ההורים מחליטים לפנות לרופא, 

לכן, לא להחסיר מידע מהרופא על מנת שהאבחנה תהיה מדויקת והטיפול יהיה אפקטיבי. ו רופא,-ספר

. כהכנה לבדיקהשההורים יגיעו עם הילד לבדיקה אצל הרופא עם שאלון רפואי שהם יקבלו במרפאה  הכרחי  

שני חלק שממלאים ההורים וחלק שממלאת המחנכת בבית הספר. הרופא ייעזר ב -לשאלון שני חלקים 

 ,וריםאם הרופא יחשוב שיש צורך בטיפול תרופתי הוא ימליץ עליו לה  על מנת לקבוע את האבחנה.החלקים  

 ,מההורים לקחת את הילד לבדיקות נוספותשהם המחליטים היחידים בעניין זה. לעיתים הרופא יבקש 

במידה   ,המלצות לטיפול  BRC.או     MOXOבדרך כלל בדיקות ממוחשבות לבדיקת בעיות קשב וריכוז כגון  

אם ההורים מחליטים ו/או טיפול תרופתי.  בבית הספר  יכולות להיות התאמות סביבתיות שונות    ,ויש כאלה

להיות המחליט. יתנו לו את הילד בהחלטה אך לא ישתפו  מאוד שהם חשובבחיוב לגבי הטיפול התרופתי, 

והדבר רק ילחיץ אותו  האובייקטיביות והסמכות להחליט החלטות כאלה לגבי עצמו אין לו את הכלים,

לקבל ממנו משוב על השפעת הטיפול ולעשות התאמות ושינויים בעזרת מאוד חשוב ויבלבל אותו. עם זאת 

אם הילד ירגיש שהטיפול אכן עוזר לו הוא יקבל אותו ביותר רצון וישתף פעולה הרופא המטפל על פי הצורך.  
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וזהו דבר משמעותי   ,פולים ועזרה חיצונית באופן כללייתר על כן, הילד יהיה נוח יותר לקבלת טיעם לקיחתו.  

חשוב מאוד להיות עקביים בטיפול ולא לדלג על ימים או לעשות הפסקות או שינויים ללא היוועצות ביותר. 

חשוב מאוד לעדכן את צוות בית הספר ובמיוחד את המחנכת על שינויים בטיפול. מאוד עם הרופא המטפל. 

אם הילד  ישימו לב.אם המורים מבלי לידע את בית הספר כדי לעשות "מבחן"  לא מומלץ לעשות שינויים

מתבייש בכך שהוא נוטל תרופה צריך לכבד זאת וליצור את התנאים המתאימים לכך שהטיפול יישאר 

ומהו מהות , מתן הטיפול חשוב מאוד לקבל משוב מבית הספר האם יש שינויהתחלת לאחר . טירדיסק

ואינו את התוצאות המקוות  אינו נותן  הראשוני  הטיפול התרופתי  קרובות  לעיתים  .  לטובה או לרעה  -השינוי  

תרופות אחרות ובמידת  הרופא מנסהאו שתופעות הלוואי קשות מידי. במקרים כאלה  ,משפיע משמעותית

באופן סדיר צריך להיות תחת מעקב ולעבור ביקורות תרופתית  ילד מטופל  הצורך מפסיק את הטיפול בכלל.  

על התקדמות הטיפול.  חשוב מאוד לקיים דיאלוג בין הרופא לבית הספר באמצעות ההוריםתקופתיות. 

קלינית  היוועצות עם דיאטניתל יכולים לפנותחוסר התיאבון בזמן השפעת הטיפול, מהורים המודאגים 

את ההתאמות ואת  אינו מחליףהטיפול התרופתי כאן המקום לציין כי . ולמעקב היומיהתאמת התפריט ל

 התכניות המיוחדות שבונים לילדים המאתגרים בבית הספר, אלא מתווסף אליהן. 

או שמתנגדים מלכתחילה   ,על אף ההמלצות הרפואיות  ,התרופתי  במידה וההורים מתנגדים נחרצות לטיפול

אלא לנסות יחד אתם למצוא פתרונות  ,ן טעם להיאבק בהםלאבחון, כדאי לנסות לשכנע אותם אבל אי

, אך הניסיון אחריםטיפולים אלטרנטיביים  ו  , ויטמיניםתרופות טבעיותלנסות  יש הורים המעדיפים  נוספים.  

 .התנהגות או/ולטיפול בבעיות קשב וריכוז בדרך כלל  שלנו מלמד כי אלה אינם יעילים

 הדברים שנכתבו כאן:להלן שתי דוגמאות הממחישות את 

 :יואבהמקרה של  -רמה א' בלמקרה של ילד מאתגר דוגמא 

קשיי למידה קלים וקשיים מסוימים של קשב  שמכיתה א' זוהו אצלוילד נורמטיבי  הוא)שם בדוי(  יואב

וריכוז. בכתה ג' זעזע את עולמו משבר משפחתי בעקבות פרידת ההורים. בעקבות המשבר התעוררו קשיים 

יואב שהתבטאו בחוסר שקט, הפרעות בשיעורים, אלימות ובריחות מבית הספר.    רביםרגשיים והתנהגותיים  

. הרגשי  מצבו  בשלשלא היה אפקטיבי    ,על ידי מורת השילובההורים הסכימו לסיוע לימודי  קיבל התאמות ו

פגישות תהליך ארוך שכלל  . רק בכיתה ה' לאחר  רופא נוירולוגסרבו לטיפול רגשי ולבדיקת  ההורים    עם זאת

ם נאותו לילד, ה בעיקר מסכת של סבללאחר  ו  עם ההורים בשותפות בית הספר וגורמי טיפול בקהילה  רבות

מהלכים אלה הביאו לקראת .  לטיפול תרופתילאבחון נוירולוגי ולטיפול רגשי ובהמשך גם  לאבחון פסיכולוגי,  

 סוף כתה ה לשיפור משמעותי ביותר בהרגשתו של יואב ובהתנהגותו. 

 המקרה של דן: -דוגמא למקרה של ילד מאתגר ברמה ב' 

, ריכוז והיפר למידה קלים וקשיים רבים מאוד של קשב  ליקוייעם  המאובחן  דן )שם בדוי( הוא ילד נורמטיבי  

עד כדי  אך היה סוער מאוד ולא קשוב בכיתה מורת השילובב' קיבל סיוע לימודי מ-בכיתות א'  אקטיביות.

יתר על כן, התנהגותו המוזרה לעיתים עוררה צחוק ולעג בקרב . כך שהתקשה לרכוש את הקריאה והכתיבה

לתת לו טיפול  ,בהמלצת הרופא, בכיתה ג' השתכנעו הוריו חבריו לכיתה והקשתה עליו מאוד חברתית.

ע וקשוב הלומד היטב דבר שהפך את הקערה על פיה: בהשפעת התרופה דן הוא ילד רגו ,תרופתי בריטלין

על הטיפול מלאה דן לקח אחריות . למופת. בכיתה ד' קיבל תעודת הצטיינות כתלמיד מצוינתוהתנהגותו 

מאוד עוזר לו והוא זה אשר מזכיר להוריו לקנות את הכדורים מידי וא התרופתי מפני שהוא מרגיש שה

 חודש...
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שאיננו בעד שימוש בטיפול כזה כמענה לנו לשוב ולומר בסופו של דיון זה בסוגיית הטיפול התרופתי, חשוב 

לאחר שמוצו כל האפשרויות האחרות. היינו  ,ראשון לקשיים לימודיים והתנהגותיים אלא כמענה אחרון

אולם באופן שבו  ,שמחים מאוד אם לא היה כלל צורך להשתמש בתרופות כפתרון לקשיים בבית הספר

שעות הלימוד וזמני מה ניתן לעשות? אנו חושבים כי צמצום  וס מכך.  אין מנשבתי הספר כיום נראה  פועלים  

יחד   ,ופחות לחץ  ופחות פרונטאלית, פחות דרישות להישגיות, פחות מבחנים  עמוסה  השיעורים, למידה פחות

עם בחירה של הילדים בתחומי העניין שהם  למידה פעילה ועצמאיתו ,גמישים ופתוחיםמרחבי למידה עם 

אבל גם בתוך שיטת הלימוד המקובלת היום אפשר הצורך בתרופות. יצמצמו משמעותית את    רוצים ללמוד,

 עם פחות קשיחות ויותר גמישות, גמישה, עצמאית וחווייתיתיותר  לעשות שינויים קטנים לכיוון של למידה 

 עם שמירה על כללים וגבולות. גם אך 

היא החזרת הסמכות ההורית בבית הספר,  להפחתת הצורך בשימוש בתרופותשעשויה להועיל רך נוספת ד

קשיים התנהגותיים שונים באים יותר לידי ביטוי  ,כשהסמכות מטושטשת וכשהמשמעת רופפת. והמורית

וקשה יותר לטפל בהם. יותר משמעת שווה פחות כדורים! הילדים זקוקים ליותר גמישות ובלתי פורמאליות 

גמישות לימודית עם סמכות   -בגישה המורית כלפיהם אבל גם להחזרת הסמכות המורית. שילוב של השניים  

 ויפחית שימוש בתרופות. הישגים הלימודיים את הו מורית ישפר את ההתנהגות

 : סיכום

וניסינו  "הגישה הדיאלוגית המכילה" - במאמר זה הסברנו את גישתנו החינוכית להכלת ילדים מאתגרים

להציע פתרונות יישומיים על מנת לשפר את המציאות ולא על מנת לבקר. חיפשנו את שביל הזהב כיצד מתוך 

ההכלה של ילדים לשיפור שיביאו  ,פתרונות חדשים ומותאמיםלמצוא ו לשנות כיוון ניתןמערכת החינוך 

 וגם ישפרו את המענים החינוכיים לכלל הילדים.  מאתגרים במערכת החינוך

 

 :רשימת המקורות

  -(. נוסח עברי על פי תרגום רשמי של משרד המשפטים. חולץ מתוך 1989אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד. )

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/Amna 

. 93פשוט רגיש מידי. להיות משפחה. גליון  –(. הילד המאתגר 2005רון, דלית, ושטיבר, אורית. )-בלונדר

  /http://www.gilrach.co.il/2011/02 -חולץ מתוך  SBC.הוצאת ישראל: . 2005פברואר 

  -(. חולץ מתוך 2012החוק השלישי של ניוטון. )

https://www.mada.org.il/concepts/mechanics/reciprocal-actions 

  -(. טיפול בפרט )הכלה(. חולץ מתוך 2019סאסי, אתי. )

www.cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/yaad12///:/http 

 הוצאת מודן. תל אביב:  פר ובקהילה.(. הסמכות החדשה: במשפחה בבית הס2008עומר, חיים. )

 מודן. הוצאת תל אביב: . עולם של פיתויים: איך נשמור על ילדינו בעידן השפע(. 2013עומר, חיים. )

 .הוצאת פוקוסישראל: . שפה לחיים - מקרבת(. תקשורת 2009רוזנברג, מרשל. )

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/AmnaOom.htm
http://www.gilrach.co.il/2011/02/
http://www.gilrach.co.il/2011/02/
http://www.gilrach.co.il/2011/02/
https://www.mada.org.il/concepts/mechanics/reciprocal-actions
http://www.cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/yaad12/:/http
http://www.cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/yaad12/:/http
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 . 53עמוד בישראל. 

American Psychiatric Association (APA) (2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

http://www.dsm5.org/Pages/Default.aspx , Retrieved from:5-DSM– Disorders 

 

 *על המחברים:
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בעלת תואר ד"ר לחינוך, היא  גננת ומדריכת גננות, מפתחת הגישה הדיאלוגית בגן הילדים  מולי אפרת*

 מטעם משרד החינוך.

mollyefrat@gmail.com 

050-5914004 
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