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אוסיזםזה

שזוחושבת״אניהגננת;תגידהחושי״,בוויסותבעיהלהשישלי״נראה

להיסטריה,שתיכנסונימהמורה.תשמעולנוירולוג״,אותוקחוקשב,רעת

גורמיםשלמשרוולםידכלאחרלהישלףשיכולהאבחנהלכלשתתכוננוכדאי

אותהלאבחןמוסמךבאמתמיולדעתמשמעותהאתלהביןהחינוך,במערכת

אליו(.נותהצורך)ובמקרה

אלינוראיתם אלינוראיתםמאת:
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לאמתגליםהחינוך,למערכתהילדיםכניסתעם

החינוכיתבמסגרתקודם.נראושלאקשייםפעם

ריכוזהדורשתלפעילותיפה״״לשבתנדרשהילד

תמידולאכתיבה,אוציורכמומאמץוהשקעת

לייעוץ,לפנותומציעהמודאגתקצתהגננתמצליח.

הולמתשאינההתנהגותעלמתלוננתשהמורהאו

במושגיםסדרעושהוילדים״״הוריםהמסגרת.את

הפניהעםהקיימות,הבעיותמגווןעלומסביר

לפעמיםהצורך.במקרהלאבחוןהמתאיםלגורם

יותרנפתריםבהתנהגותאובלמידהכללייםקשיים

עםהתייעצנוהנכון.לגורםהפנייהבזכותבקלות

ילדיםלנוירולוגייתמומחיתסטולר,אוריתד״ר

לגיללאבחוןהמרפאהומנהלתהילדוהתפתחות

הרופא,באסףלאוטיזםבמרכזאלו״טמטעםהרך

הילדשללפסיכיאטריהמומחיתסגל,יעלד״רועם

בביתולמידהקשבמרפאתומנהלתוהמתבגר

השומר.בתלספראוליליאדמונדשםעלהחולים

ראוהאבחוניםסוגיביןההבדליםעללעמודכדי

הבא.בעמודמסגרת

עלהפרעות^וםיזם

האוםיסטיהספקםרום

Autistic Spectrum Disorder

האוטיסטיהספקטרוםעלהפרעותזה?מה

נוירולוגי,שמקורןהתפתחותיותהפרעותהן

אחרים.עםקשרליצורהילדיכולתעלהמשפיעות

בעיותתחומים:בשלושהמתבטאתהבעיה

הבעותבהבנתקושיכמומילולית,לאבתקשורת

ביצירתוקושיחברתיותוסיטואציותמחוותפנים,

חוסרובדיבור;שפהבהבנתבעיותעין;קשר

ענייןתחומי)כמווהתנהגותיתמחשבתיתגמישות

נענועי)כמותנועותעלוחזרתיותמצומצמים(,

במעגלים(.ריצהאוידיים

ענייןלושישאוענייןכלללואיןלילד?קורהמה

מצביםלהביןלוקשהכיאחרים,עםבקשרמועט

בשפהבשימושמתקשההואחברתיים.אורגשיים

עלבדיוקחוזררבותופעמיםתקשורת,לשם

רוצה״אתהנשאל:הואאם)לדוגמהששמעמה

המשפטעליחזוראלאיענהלאהואלשתות?״,

ישחקלאלרובהואלשתות״(.רוצה"אתהששמע

ויחווהחבריו,אתלחקותויתקשהדמיוןמשחקי\/

הרגילה.החייםבשגרתשינוילכלהתנגדותן#

ילדיםנוירולוגאופסיכיאטרלאבחן?מוסמומי

התפקודיתהרמהאתהמעריךפסיכולוגוכן

הילד.שלוההתפתחותית

חברתיתחרדהמול״שנות

Social Anxiety Disorder

המתקשיםביישנים,ילדיםמכיריםכולנוזה?מה

מאחורילהסתתרומעדיפיםבקלותקשריםליצור

היאהביישנותחדשה.חברתיתבסיטואציהההורה

לחוגייכנסביישןילדדברשלובסופואופי,תכונת

ילדיםישנםאבלהבושה.עלויתגבראותושמעניין

חברתית.חרדהשלתוצאההיאהביישנותשאצלם

אבלחברתית,חרדהאינהשביישנותלהביןחשוב

אנשיםביישנות.בתוכהכוללתחברתיתחרדה

בסביבהבעתהשלתחושהחוויםלאביישנים

מחרדההסובליםאנשיםמוכרת.לאחברתית

בחברה.ביטחוןוחוסרלחץפחד,מרגישיםחברתית

ההוריםהגןבגילכברלפעמיםלילד?קורהמה

דופן.יוצאתהיאילדםשלשהביישנותמרגישים

להשתתף,ומסרבבגןבחגיגותאליהםנצמדהוא

אותו,מענייןשהואלמרותלחוגלהצטרףמסרב

בתרבותוכדומה.דעתואתלהביעמתבייש

ביישנית","לאכתרבותהנחשבתהישראלית,

לקחתמהםמצפיםכייותרעודקשההללולילדים

החברה.בחייפעילחלק

פסיכיאטר.אופסיכולוגלאבחן?מוסמךמי

דיס]^רפיה

Dysgraphia

המתבטאתבכתיבהלקותהיאדיסגרפיהזה?מה

לקריאה,קשהידבכתבמרובות,כתיבבשגיאות

הכתיבהבכתיבה.התארגנותובקשיידיוקבחוסר

מעייפתהיאולכןרבמאמץהשקעתתוךאיטית

אוקוגניטיביתמלקותלהיגרםיכולההבעיהמאוד.

מפגיעהכתוצאהאומולדת,נוירולוגית-מוטורית

מוערכתבאוכלוסייההבעיהשכיחותמוחית.

כלל.מאובחנתאינההיאלרובאךאחוזים,10בכ־

מדיסגרפיההסובליםילדיםלילד?קורהמה

כיווןמהלוחלהעתיקמספיקיםלאלעיתים

ללעגמקוריהוופעםלאלאט.כותביםשהם

הכתיבושגיאותשלהם,החרטומים""כתבעל

כתלמידיםלתיוגםלגרוםעלולותשלהםהמרובות

כךכלמצריכההכתיבהשמלאכתכיוון״חלשים".

עלולמדיסגרפיההסובלתלמידמשאבים,הרבה

מצליחשהואשעדמשוםרעיונותלהביעלהתקשות

הואהראשונות,האותיותאתהכתבעללהעלות

עלולההבעיהולכןלכתוב,רצהמהשוכחכבר

בלימודים.לקשייםלגרום

זהוהלמידה,לקויותלשארכמולאבחן?מוסמךמי

הבעיהזאתעםפסיכודידקטי.אודידקטיאבחון

חולשהלמשלמוטורי,מקושילעיתיםלנבועעלולה

השריריםחיזוקהואהפתרוןואזהכתפיים,בחגורת

בעיסוק.ריפויפיזיותרפי/טיפולידיעל

יבור11ליקוי

Speech Disorder

בדיבורליקוייםשלרחבמגווןישנוזה?מה

ברצףבעיהשהואמגמגוםשונות,חומרהבדרגות

שלמוחלטחוסרשהיאאילמותועדהדיבור,

בדיבורבליקוייםנתמקדזהבערךלדבר.היכולת

הגייתבעתמסוימיםצליליםבהשמטתהמתבטאים

נכונה.לאבצורהצליליםבהגייתאוהמילים

נכונהלאהגייהאוצליליםהשמטתלילד?קורהמה

שלושגילשעדמצפיםאךפעוטות,אצלנפוצות

ידיעליובןאומרשהפעוטממהאחוזים70כ־־

riotעדייןיכולהואבגן.וחבריוהגננתכוללהסובבים,
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אתוכןר',אוליכמולהגייהקשיםצליליםלשבש

ש',ז',ס',כמוהשווקיםהעיצוריםשלהצלילים

לילהגותקושיעדייןלהיותיכולארבעבגילו־־צ׳.

ממהאחוזים85כ־להביןמצפיםכבראךר',או

מהכלאתלהביןמצפיםששומגילאומר,שהוא

להיותיכולותברורלאמדברכשילדאומר.שהוא

חשובולכןחברתיות,ביניהןרבות,השלכותלכך

בהקדם.בבעיהלטפל

תקשורתקלינאיכללבדרךלאבחן?מוסמךמי

הבעיה.בסוגתלויאף־אוזךגרון,רופאגםולעיתים

והפרעות]טיפראקםיביות

וריכוזקשב

ADHD Attention Deficit Hyperactivity

Disorder

תסמיניםהכוללתהתפתחותיתהפרעהזה?מה

שיכולהוההיפראקטיביות,הריכוזהקשב,בתחום

מכונההיאואזהיפראקטיביות,ללאגםלהופיע

ADD Attention DeficitDisorder.)ההפרעה

במערכתשמקורההתפתחותיתמבעיהנגרמת

קשבתחומים:משלושהתסמיניםלהוישהעצבים

בעיותוהיפראקטיביות.אימפולסיביותוריכוז,

ולהתעלםבמשימהלהתמקדקושיפירושןבקשב

להסיטקושיוכןהדעתאתהמסיחיםמגורמים

בריכוזבעיותלכך;כשנדרשמהמשימההקשבאת

זמןפרקלמשךבמשימהלהתמקדקושיפירושן

יתר;לפעילותנטייהפירושההיפראקטיביותסביר;

סיפוק.אותגובהלדחותקושיהיאאימפולסיביות

ביכולתמליקוייםהסובלילדלילד?קווהמה

מוסחויהיהשקטמאייסבולוהריכוזהקשב

כמוריכוז,הדורשותממשימותתדירותלעיתים

)לאשיעוראומפגשבעתהקשבהקריאה,ציור,

כשבנוסףבמחשב(.משחקאובטלוויזיהצפייה

יתקשההואמהיפראקטיביות,גםסובלהילדלכך

חוויםהילדיםרובטיפול,ללאזמן.לאורךלשבת

כישלונותמהסביבה,התנהגותםעלתדירהביקורת

לרעהמשפיעטיפולהיעדרארוך,לטווחותסכולים.

הרגשית־וההתפתחותהלימודייםההישגיםעל

חברתית,

$TS1$,הרגשיתחברתית$TS1$

$DN2$,הרגשיתחברתית$DN2$להתאפקקשהלעיתיםכזהלילדכי

ממנוהמצופהבאופןולהתנהגלתורולחכות

ובחברה.בכיתה

רופאאונוירולוגפסיכיאטר,לאבחן?מוסמךמי

לילדטיפולתוכניתבבנייתהכשרה.שעברילדים

מענהמתןתוךמשולשתהתייחסותעלמומלץ

ורגשי-חברתי.לימודינוירולוגי,

תחושתיסותבעיות

Sensory Regulation Problems

אליושמועברבידעמשתמשמוחנוזה?מה

הפנימיותהחישהוממערכותהחושיםמחמשת

מגע,טמפרטורה,תנועה,זיהויעל)האחראיות

להפיקתגובותאילולדעתכדיוכאב(משקלשיווי

כשהמערכותצרכיו.אתלספקלגוףלאפשרובכך

החושיםשלהרגישותכשסףאומתואמותאינן

הדברמדי,גבוהאומדינמוךהחישהומערכות

נאותה.בצורהלסביבהלהגיבהיכולתעלמשפיע

עלולרגישותמתתהסובלילדלילד?קווהמה

וכתוצאהשלו,התנועהבתכנוןלהתקשותלמשל

וחבריולב,לשיםולאלהיפצעעלולהואמכך

אלהמדי.חזקמחבקהואכימציקשהואיתלוננו

ומסורבל;מגושםילדשלתוויתשמקבליםהילדים

בצורהמגעכליחווהיתרמרגישותשסובלילד

בתחושתתלווהמאמאנשיקהואפילונעימה,לא

יתקשההואהנשיקות.את״לנגב״ימהרוהואהצקה

הילדים,ביןהפיזיתהקרבהבשללגןבהסתגלות

יהיוהבגדיםבאלימות.אותהלחוותעלולשהוא

לעיתיםמציק(.)מגרד,לתלונותפוסקבלתימקור

שנמצאכלבנביחתשלאפילוחזק,רעשעליתלונן

רב.במרחק

התפתחותי.רופאבעיסוק,מרפאלאבחן?מוסמךמי

>כרוןבעיות

Memory Problems

התשובהמרכזיתמיומנותהואהזיכרוןזה?מה

שללמידהגםתחום.ובכללמידהשלסוגלכל

זיכרון.משלבתריקודכמותנועתיתמיומנות

קידוד,מיומנויות:שלושכוללהזכירהתהליך

קצרבזיכרוןנקלטחדשמידעושליפה.אחסון

לטווחלזיכרוןמועברהואקידודולאחרהטווח,

שלושבכללפגועעלולותבזיכרוןבעיותארוך.

הללו.המיומנויות

עלולבזיכרוןבעיותעםילדלילד?קווהמה

להתקשותכלומרחדש,מידעלקודדלהתקשות

ארוךלזיכרוןהטווחקצרמהזיכרוןהמידעבהעברת

מידעפריטכליותררבזמןלשנןעליוויהיההטווח,

בשליפתמקושילסבולעלולהואאותו.לזכורכדי

לבטארוצהשהואשהדבריםולהרגישהמידע,פריט

מצליחלאהואאבלהלשון״קצהעללו״עומדים

לקשייםלגרוםעלולותהללוהבעיותאותם.להגיד

מהיכולתמתחילהלמידהשכלמשוםלימודיים,

הנכון.בזמןשימושבוולעשותמידעלקודד

פסיכודידקטי.אודידקטימאבחןלאבחן?מוסמךמי

שידה

Anxiety Disorder

הגוףשלטבעיתחירוםתגובתהיאחרדהזה?מה

מצבעםלהתמודדומוכןדרוךלהיותלוהמאפשרת

מתחשלתחושהפירושהחרדההפרעתאיום.של

המהותיההבדלידועים.לאממצביםודאגהמתמיד

מאייםמגורםנובעשהפחדהואלחרדהפחדבין

מתחשלמעורפלתתחושההיאחרדהואילוידוע,

לאדםגורמתכזותחושהידוע.לאמגורםוחשש

שללמצביםבקיצוניותלהגיבהעת,כלדרוךלהיות

ורגזנות.מכעסנותולסבולבכך,מה

מהפרעתלסבוליכוליםילדיםגםלילד?קווהמה

החיים.שגרתאתמאודלהגבילשעלולהחרדה,

שלביתלמשלחדשים,למקומותלהגיעמפחדהילד

•«-לחדרולהיכנסאוהולדת,יוםהחוגגמהכיתהילד

שלך?האבחוןמה

ביןההבדליםעלעומדתסגליעלד״ר

השוניםהאבחונים

להעריךשמטרתואבחוןדידקטי:אבחון

ולהמליץהילדשלהלימודייםהישגיואת

לסייעכדימיוחדת,התערבותאותוכניתעל

האבחוןהספר.בביתיותרסובלתפקדלו

היסודבמיומנויותהילדתפקודאתבודק

הנקראוהבנתהכתיבההקריאה,בתחומי

קיימיםאםובודקמגילו,למצופהבהתאם

הקוגניטיבייםהמנגנוניםברמתנוספיםגורסים

היכולותעלהמשפיעיםהקשב,ותפקודי

מסקנותיוסמךעלהילד.שלהלימודיות

התערבות,תוכניתהילדעבורלבנותאפשר

אומתקנתהוראהשלתגבורלמשלשתציע

קושיאותראםלמשל,מתאים.טיפולהמשך

הואהבעיהשמקור״תכןהנקרא,בהבנת

ימליץהמאבחןואזהקשב,בתחוםבקשיים

ממוחשבת.קשבבדיקתלערוך

בודקיםזהבאבחוןפסיכולוגי:אבחון

ישנםואםהילד,שלהרגשיהתפקודאת

עוצמתםאתמעריכיםרגשייםקשיים

הפסיכולוגיתההתערבותאתלילדומתאימים

הערכתכוללהפסיכולוגיהאבחוןהמתאימה.

תמונהלתתומטרתו(,10)מבחןאינטליגנציה

הילד.שלכישוריועלמלאה

קיימתכאשרפסיכודידקטי:אבחון

היאאובחנה,שלאלמידהלקותהילדאצל

וליצורה־מבחןממצאיעללהשפיעיכולה

לעיתיםלכןשלו.היכולותלגבימוטעהרושם

מורחב,פסיכודידקטיאבחוןלעשותמעדיפים

האבחוןואתהדידקטיהאבחוןאתהכולל

יחד.גםהפסיכולוגי
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להוריונצמדהואמחושך.פחדעקבבלילהשלו

רבזמןגםלהירגעמצליחואינולהיפרדומתקשה

האירוע.לאחר

ביטוילידיבאההחרדהלעיתיםלאבחן?מוסמךמי

הבעיהאתלאבחןמוסמכיםפסיכודידקטי.באבחון

פסיכולוג.אופסיכיאטר

ורם113תסמונת

Tourette Syndrome

המתבטאתנוירו־פסיכיאטריתהפרעהזה?מה

הטיקיםשרירים.שלרצוניותלאתגובותבטיקים

נשלט,בלתיבאופןעצמןעלהחוזרותתנועותהם

משיכתאומצמוץ)כמותנועתייםלהיותויכולים

אוכחכוחכמוקצרקול)השמעתקולייםאוכתף(

שימושייתכןקיצונייםבמקריםושוב(.שובנהמה,

נשלטת.לאבצורהגסהבשפה

התנועתייםהטיקיםזובתסמונתלילד?קורהמה

במשךלשמונהשלושגילביןלהופיעמתחילים

הטיקיםמופיעיםכךאחרשניםוכמהלפחות,שנה

בשניםמטיקיםהסובליםהילדיםרובהקוליים.

מתסמונתיסבלולאכנראהלחייהםהראשונות

גםיסבולמטורטשיסבולילדרבותפעמיםטורט.

הטיקיםוהיפראקטיביות.ריכוזקשב,מהפרעת

ושמחה.לחץבמצבימחמירים

נוירולוג.אופסיכיאטרלאבחן?מוסמךמי

ד־עין11תיאום

/'Eye-Hand Coordination

משמעןהעיןעםהידשלבתיאוםבעיותזה?מה

אתלהנחותהיכולתכלומרקואורדינציה,בעיות

מהעיניים.המגיעמידעפיעלהידייםפעולת

פעולתביןתיאוםנדרשכדורבתפיסתלדוגמה,

שלהמשתנהלמצבוהכדור,אתשיתפסוהידיים

מערכתידיעלמפוענחשהואכפיבחללהכדור

הנדרשותהמיומנויותמרביתכלומר,הראייה.\'

ספורט,ושיעוריציורכתיבה,כמומילדים,\'

הידייםאתלהנחותהמוחשלמהיכולתמושפעות

מהעיניים.שמגיעמידעפיעל

יד־עיןבתיאוםמבעיותהסובלילדלילד?קווהמה

הקושיהשונים:במישוריםמבעיותלסבולעלול

במשימותלקשייםלגרוםיכוללצייראולכתוב

עםלהתמודדמצליחהואלעיתיםהלימודיות.

במשחקילהשתלבמתקשהאךהלימודיותהמטלות

יושבהואמכךוכתוצאהrcrtiבחבלקפיצהכדור,\'

לו.לועגיםלמשחקמצטרףהואכאשרכיבצד,

בעיסוק.מרפאפיזיותרפיסט,לאבחן?מוסמךמ»

פייתיח~07םורדנוו
Obsessive Compulsive Disorder

במחשבותהמתבטאתחרדההפרעתזה?מה

להימנעאפשרשאיתחושהשישונשנותחוזרות

לאשאםמרגיששאדםטקסיותבפעולותאומהן,

כשכופיםלהתרחש.עלולרעמשהואותןיבצע

חרדהלחושעלולהואהפעולה,אתלהפסיקעליו

בתוקפנות.ולהתנהגדיכאוןואף

אירועיםשלרצףאוהביםילדיםלילד?קווהמה

מהלצפותיכוליםהםכךכימראשוידועקבוע

ישצעירבגילמהם.מצופהומהלהתרחשעתיד

ילדיםמחיתולים.גמילהאוהירדמותסביבטקסים

רקהולכיםשהםלהחליטיכוליםשש-שבעבני

הםהללוהטקסיםכללמשל.המרצפות,פסיעל

אינםכפייתיםטורדנייםטקסיםלגיל.מותאמים

להימנעאפשרשאיטקסיםאלאכאלה,טקסים

המרצפותפסיעלללכתלהפסיקיכולילדאםמהם.

מתחילההבעיהבעיה.אינהזולכך,נדרשכשהוא

יקרהרעמשהוכןיעשהלאשאםמרגישכשהוא

שגרתלשיבושוגורםרבזמןנמשךהטקסואםלו,

והמשפחה.הילדשלהחיים

פסיכיאטר.אופסיכולוגלאבחן?מוסמךמי

דיסלקציה
Dyslexia

בקושיהמתבטאתלמידהלקותזה?מה

שאינהבקריאהובזיהוין,מיליםבפענוחבקריאה,

מיליםבהשמטתומלווהמדויקתו/אושוטפת

מופיעות,שאינןמיליםבהוספתאוהקריאהבעת

מיליםבהחלפתמילים,אותןעלרבותבחזרות

הנקראבהבנתבקושיוכןאותיות;בשיכולאו

שלהמרכזיהרעיוןבהבנתבקושיהמתבטא

עוסקשבוהנושאבהבנתבקושישנקרא,החומר

אירועיםפרטיברצףלשמורבקושיהנקרא,הקטע

ותוצאה.גורםשלבהבנהובקושי

דיסלקציה.שלשוניםסוגיםישנםלילד?קווהמה

קשייםלראותאפשרפעוטותאצלכברלעיתים

קושיפונולוגי(,)עיבודלצליליההמילהבעיבוד

הקריאהרכישתבגילדל.מיליםואוצרבדיבור

מובנת,למילההנקראתהמילהבהפיכתקושיייתכן

לשגיאותהגורםהמיליםאיותאתלזכורקושי

אותיותביןלהבחיןקושיאובדיסגרפיה,כמוכתיב

לחוסרלגרוםעלוליםהקשייםבצורתן.דומות

לסלידהכךובשלמקריאה,ולהימנעותמוטיבציה

אחרים,למידהלקשייבדומהלימודיות.ממטלות

שקטחוסרנמוך,עצמידימוילהיווצרעלולים

חברתי.וקושי

פסיכודידקטי.אודידקטיאבחוןלאבחן?מוסמךמי

עםבשילובגבוהיםבאחוזיםמופיעהזוהפרעה

וריכוז.קשבהפרעתאודיסגרפיה

ב^וםור״קהבעיות
גסהאועדינה

Motor Skills Problems

הנעהמאפשרתהגסההמוטוריקהזה?מה13

בסיסועלבגוף,הגדוליםהמפרקיםשלמאורגנת

המורכבותהמיומנויותמתפתחותזויכולת

יכולתהמאפשרותעדינה,מוטוריקההמכונות

כדיגםהקטנים.המפרקיםשלמאורגנתהנעה

•*■עדינהמוטוריקהנדרשתכהלכהיופקשהדיבור

H^^M
לאבחוןבדרך

אתלהכיןאיךמייעצתסגליעלד״ר

האבחוןלקראתהילד

לאבחוןהוזמנתםאםההכנה:חשיבות&:

שיקרהלמהאותולהכיןכדאיהילד,עם

החששותאתלהפחיתכדיגםבאבחון.

כדיוגםהאבחון,לקראתאותושילוו

לשתףנדרשהואמהלשםלולהסביר

המאבחן.עםפעולה

לילדלהסביררצויומתאים:קצרהסבר

וליכולתלגילהמותאמתוברמהבקצרה

האבחון.משמעותמהשלוההבנה

האבחוןביןלקשרכדאילפתרון:בדרך

מתלונן,עליהאומודעהילדלהלבעיה

״קושילקרוא״,״קושיכתיב״,״שגיאותכגון:

עםלהסתדר״קושימהלוח״,להעתיק

לו.לסייעהיאהמםרהכיולהסבירהחברים״,

כילילדלספרכדאיבאבחון:יהיהמה

המאבחנתעםישוחחשבהןפגישותכמהיהיו

משחק.מעיןשחלקןשונות,פעילויותויעשה

מםלותיבצעשהואלכךאותולהכיןאפשר

פאזלים,שלהרכבהציור,כמומכיר,שהוא

במחשב.שימושאושאלותעלמענה

ההוריםהאבחוןבמהלךלרוב,אמא:בלי

בילדמדובראםאלאבחדר,נוכחיםאינם

לנוכחותהזקוקמוגבלבילדאומאודצעיר

לכך.אותולהכיןוכדאיהוריו,
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במוטוריקהמבעיותשסובלילד

אתלהחזיקיתקשהעדינה

יחזיקוהואנכון,הכתיבהכלי

כלשלמאוגרפתבתפיסהאותו

להשחיליתקשההואהאצבעות.

אףולעיתיםלגזורחרוזים,

לפעמיםפאזלים.להרכיב

יתבטא^^המוטוריהקושי
בדיבורדווקא

הפה.איבריבכלמעודנתשליטהשתאפשרטובה

בסיסעלמתפתחתהעדינהשהמוטוריקהכיוון

לאשנראותבעיותלעיתיםהגסה,המוטוריקה

נובעותשפתיות,לקויותכמולמוטוריקה,קשורות

להיותעשויוהפתרוןעדינה,במוטוריקהמקושי

הכתפיים.חגורתחיזוקבכלל

במוטוריקהמבעיותשסובלילדלילד?קווהמה

תדיר.וליפולומגושםמסורבללהיראותיכולגסה

גופניכושרכמונלוות,בעיותלושיהיוייתכן

תנועה.בתכנוןקושיבקואורדינציה,קושיירוד,

דרוךמאודלהיותממנוידרשומוטוריותמטלות

עדינהבמוטוריקהמבעיותשסובלילדומרוכז;

יחזיקוהואנכון,הכתיבהכליאתלהחזיקיתקשה

הואהאצבעות.כלשלמאוגרפתבתפיסהאותו

להרכיבאףולעיתיםלגזורחרוזים,להשחיליתקשה

דווקאיתבטאהמוטוריהקושילפעמיםפאזלים.

מסוימות.הברותלהגותבקושיבדיבור,

אופיזיותרפיסטבעיסוק,מרפאלאבחן?מוסמךמי

תקשורת.קלינאי

נווירולוגיותבעיות

Neurological Problems

כוללתהמרכזיתהעצביםמערכתזה?מה

העצביםמערכתהשדרה.עמודואתהמוחאת

ואלהמוחאלהגוףאיבריאתמקשרתההיקפית

העצביםבמערכתהיאכשהלקוחהשדרה.עמוד

נוירולוגית.לקותמכונההיאההיקפית,אוהמרכזית

הנוירולוגיותהבעיותכלשלאהיאהמשמעות

פגיעהוכיהשכלית,ביכולתפגיעהפירושן

)לדוגמה,בלבדמוטוריתלהיותיכולהנוירולוגית

נוספותנוירולוגיותבעיותמוחין(.שיתוקשלבמצב

למידה.ולקרותוריכוזקשבבעיותהן

לאמוחילמקורבעיהשלהשיוךלילד?קווהמה

למעשה,כלשהו.פיגורכבעלהילדאתמתייגפעם

שסובליםילדיםמוחי,הואלבעיהשהמקורלמרות

יכולותבעלילהיותיכוליםנוירולוגיותמבעיות

מאוד.גבוהותאינטלקטואליות

פסיכיאטר.נוירולוג,לאבחן?מוסמןמי

סכיזופרניה
Schizophrenia

כמואישיותפיצולאינהסכיזופרניהזה?מה

המתרחשהפיצוללמעשה,הייד.ומיסטרג׳קילד״ר

המציאותביןאלאישויות,ביןאינובסכיזופרניה

החיצונית,למציאותחשיבה()רגש,הפנימית

הפנימיתלמציאותבהתאםהיאוההתנהגות

נפשמחלתהיא)שסעת(סכיזופרניההמעוותת.

בהתפרצויותלוקיםממנהשהסובליםכרונית

מאדםשוניםזובעיהשלהביטוייםפסיכוטיות.

הגיוניות,לאמחשבותהזיות,כולליםהםאךלאדם,

התנהגויותוהחשיבה,הדיבורבארגוןהפרעות

שחווהלאירועיםבתגובהשמתרחשותמוזרות

חיצוניים.לאירועיםכתגובהולאבמוחוהחולה

לפניסימפטומיםשלהופעהלילד?קווהמה

המראיםמחקריםישנםאבלנדירה,היא12גיל

ישנםמסכיזופרניההנפגעיםהילדיםמרביתשאצל

אוהשפהבהתפתחותעיכובכמואזהרה,אותות

חריגה,הסתגרותולימודיים,חברתייםקשיים

כמובן,אךהספר.לביתללכתסירובאואלימות

האבחנהכזוהתנהגותמופיעהשבומצבבכל

סכנהעלמעידהבהכרחולארחבה,היאהמבדלת

סכיזופרניה.להתפתחות

פסיכיאטר.לאבחן?מוסמךמי

צבעיםטיוורון

Color Blindness

לאור,קולטניםישנםהעיןרשתיתעלזה?מה

רגיל.באוראונמוךבאורפעילותעלהאחראים

נחלקיםרגילבאורלפעילותהמיועדיםהקולטנים

הכחול,לאוררגישותעםתאיםסוגים:לשלושה

הצבע.קליטתעלהאחראיםוהםוהאדום,הירוק

נובעכשהואצבעים:עיוורוןשלשוניםסוגיםישנם

הראייהקולטנים,שליותראואחדבסוגמפגיעה

צבעים.ביןאבחנהתהיהלאאךתקינהתהיהעצמה

צבעיםעיוורוןהואביותרהנפוץהצבעיםעיוורון

לירוק.האדוםהצבעביןאבחנהעלהמקשהרשתי,

כברהילדיםחובהטרוםגילעדלילד?קווהמה

בצבעמשתמשיםהםואזצבעים,לזהותאמורים

מודעאינוהילדאםולקיבוצם.עצמיםלזיהוי

נתקלשהואמשוםתסכוללפתחעלולהואלבעיה,

צבע.עלהמבוססיםהסבריםשלבהבנהבקשיים

לילדולאפשרבזמןהבעיהאתלאבחןחשובלכן

אחרות.למידהאסטרטגיותעללהתבסס

עיניים.רופאלאבחן?מוסמךמי

|טוביה
Phobia

מדבראוממצבקיצוניפחדהיאפוביהזה?מה

הםגבוהיםומקומותעכבישיםנחשים,מסוים:

כללמעשהאךלפוביות,ביותרהנפוציםהגורמים

להפוךעלולטראומטיתלחוויהקשורשהיהגורם

התקיןהחייםמהלךלשיבושגורמתהפוביהלפוביה.

חוששהואשבהםממצביםנמנעבהשהלוקהמפני

באובייקטפוגשכשהואלפחד.הגורםאתלפגוש

וכיווןפאניקה,התקףלהתעוררעלולהמפחיד

כדיהכליעשההואקשה,היאהזוהחוויהשגם

החייםששגרתלמצבעדהמאיים,מהמפגשלהימנע

מוגזם.באופןמושפעת

למשל,מכלבים,פוביהשפיתחילדלילד?קווהמה

שיפגושמחששהמשחקיםלגינתלרדתלפחדעלול

לסבולעלולהואלגןבדרךכלביפגושאםכלב.שם

ממפגשמפחדלגןללכתולסרבפאניקה,מהתקף

אתלהכלילעלולהואהמאיימת.החיהעםנוסף

ההשתלשלותכלב.לושמזכירותלחיותגםהפחד

הילדשלהחייםאורחעללהשפיעעלולההזו

כולה.והמשפחה

•*-פסיכיאטר.אופסיכולוגלאבחן?מוסמךמי
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שימושעושההילדכילראותחשוב

שמתחילהוכןבתנועה,הגוףצדיבשני

העדפהחובהגןעדאצלולהתפתח

איןלילדכאשרהידיים.באחתלשימוש

לציירלהתחיליכולהואדומיננטיתיד

הכתיבהכליאתולהעבירימיןביד

אובציור,ולהמשיךלשמאל

אחתבידלאכוללהתחיל

cunמעב«כשהואולהמשיך

הנגדיתלידהמזלגאת

דומיננטי

Lateral Dominance

ועשייתבגוףאחדצדשלעקביתהעדפהזה?מה

לסרבול,לגרוםעלולהזהבצדבעיקרמוטורישימוש

לעומתאחד;בצדולחולשהיד־עיןבתיאוםלבעיות

חשובהדרךאבןהיאדומיננטיתידשלבשלותזאת,

דומיננטיתידישלילדכאשרהמוטורית.בהתפתחות

והיאהעצבים,מערכתהבשלתשלפונקציהזוהי

לחמש.שלושגילביןבממוצעמתרחשת

שימושעושההילדכילראותחשובלילד?קווהמה

להתפתחשמתחילהוכןבתנועה,הגוףצדיבשני

הידיים.באחתלשימושהעדפהחובהגןעדאצלו

להתחיליכולהואדומיננטיתידאיןלילדכאשר

לשמאלהכתיבהכליאתולהעבירימיןבידלצייר

אחתבידלאכוללהתחילאובציור,ולהמשיך

הנגדית.לידהמזלגאתמעבירכשהואולהמשיך

מענה.לוולתתהקושימקורמהלאבחןחשוב

התפתחותירופאבעיסוק,מרפאלאבחן?מוסמןמי

ילדים.נוירולוגאו

דיס^לקוליה

Dyscalculia

לרכושביכולתהפוגעתלמידהלקותזה?מה

לשלבהמתאימותהחשבוניותהמיומנויותאת

מושגיםלהביןבקושיומלווהההתפתחותי

מרחביים,יחסיםולהביןלחשבללמודמתמטיים,

הפרעהוכיוון.זמןבמושגיחזותית,בתפיסהובקושי

כמולמידהלקויותעםבשילובלרובמופיעהזו

וריכוז.קשבהפרעתאודיסלקציה

קשראיןלדיסקלקוליהלילד?קורהמה

בביצועהמתקשיםילדיםלרובאבללאינטליגנציה,

אומספריםבזיהויאובסיסיותחשבוןפעולות

אינטליגנציהלבעליהסביבהבעינינחשביםכמויות

היאהדיסקלקוליהבאבחוןהבעיותאחתנמוכה.

לתלמידיםלגרוםשיכוליםגורמיםהרבהשישנם

קושיכמובעיותמתמטיים.במקצועותלהצליחלא

לידיבאותבלימודיםכלליותחרדותאובהתארגנות

אםלבדוקחשובולכןאלה,במקצועותיותרביטוי

למידה.מלקותנובעהקושיאכן

פסיכודידקטי.אודידקטיאבחוןלאבחן?מוסמןמי

]£גשיותבעיות
Emotional Problems

אירועיםרקעעלמתפתחותרגשיותבעיותזה?מה

גמגום,חרדה,כמומבעיותסובלכשילדבחיים.שקרו

ייתכןאכילה,אושינההפרעותלהתרכז,קושי

כמובחייו,משברעקברגשיתבעיההואלכךשהמקור

שהבעיותגםייתכןהוריו.שלגירושיןאודירהמעבר

למשל,מולדות.בעיותרקעעלמתפתחותהרגשיות

עצמידימוימפתחוריכוזקשבמבעיותשסובלילד

שהואנדמהולכןחברתיתמבחינהומסתגרנמוך

מתאימהעזרהכשיקבלאךרגשיות,מבעיותסובל

ייפתרו.הרגשיותהבעיותבלימודים

נאלץהילדהחינוכיתבמסגרתלילד?קורהמה

תחושתקשב,הדורשותמטלותעםלהתמודד

ביטחוןמשימות,עםבהתמודדותעצמיתמסוגלות

הואלמשל,מבחןבעתעצמית.הרגעהויכולתעצמי

לענותלהצליחכדיהללוהיכולותכלאתלשלבצריך

לאהואמתוחאומדוכדךעצוב,כשהואהשאלות.על

עללהשיבכדיעצמואתלגייסלווקשהללמידה,פנוי

המוטעההרושםלהתקבליכולכךבבחינה.השאלות

מענהמקבלהיהאילואךבלימודים,מתקשהשהוא

לימודיות.בעיותלוהיולאהרגשילמצבו

פסיכיאטר.אופסיכולוגלאבחן?מוסמךמי

פתיות111בעיות

Language Problems

יכולותשפהובהפקתשפהבהבנתבעיותזה?מה

הנובעיםשפתייםקשייםישנםמגוונות.להיות

אומיליםבהבנתקושיכמוקוגניטיביות,מבעיות

המילהאתלשלוףקושימדי,קטןמיליםאוצר

ולעיתיםזיכרון,למיומנויותגםשקשורהנכונה

אתלהרכיבמתקשההילדואזבארגוןקושיישנו

באופןהמשפטיםאתלארגןאולמשפטהמילים

קשייםישנםמובנים.להיותלדבריושיגרוםלוגי

הלסתאזורשלמוטוריותמבעיותהנובעיםשפתיים

אוברורלאבאופןמדברשהילדכךוהשפתיים,

מהאותיות.חלקנכוןלאהוגהשהוא

ממקורהןהשפתיותכשהבעיותלילד?קורהמה

לאשהילדאודלהבהבעהיתבטאוהןקוגניטיבי,

לקותתתגלהבהמשךכיוייתכןלו,הנאמראתיבין

לוויהיוהנקראבהבנתקושיכגוןשפתיתלמידה

ממוטוריקהנובעותכשהבעיותרבות.כתיבשגיאות

הסובביםעדייןארבעגילאחריהפה,אזורשללקויה

לקשייםמדבריו.מרביתאוחלקלהביןיתקשואותו

יצירתועלההתפתחותעלהשפעהלהיותיכולהאלה

גילו.בניעםהחברתייםהקשרים

פסיכולוג.תקשורת,קלינאילאבחן?מוסמךמי

עתהפמולוקפנות11

והתנגדותהתרסה

Aggressiveness versus Oppositional

Defiant Disorder (ODD

בתוקפנותלהגיבולאלהתאפקהיכולתזה?מה

בוודאיילדכםהגיל.עםמתפתחתלכעסבתגובה

הגן,בגילבמכותאובנשיכותשלוהתסכולאתביטא

התפרצויותלעיתיםשיהיוסבירהספרביתבגילוגם

הילדובמהלכםתכופיםהזעםהתקפיאםאבלזעם.

להירגעמתקשההואאםבעצמו,אובאחריםפוגע

הזמן,רובעצבניוהואסיבהכלללאמתפרץאו

התרסהבהפרעתשמדוברייתכןלייעוץ.לפנותכדאי

בה.לטפלשאפשרהתנגדות

מבוגריםכלפיואליםתוקפניהילדלילד?קורהמה

חיים.בעליכלפיאפילוולעיתיםאחריםוילדים

כךעלמצטעראינוהואכעסמתוךבאחרפוגעכשהוא

נמשכתהזוההתנהגותשנגרם.לנזקאחראיחשולא

מאבדהילדשגרתית.ונעשיתשבועותמכמהיותר

והערכתויותר,ועצבנימתוחהופךהואחבריו,את

גבולות,בבדיקתהיוםרובעסוקהואנפגעת.העצמית

"להכעיס״.כדידבריםועשייתהצקות

פסיכיאטר.לאבחן?מוסמךמי
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