


האם יש שעות  
שילוב ותרפיות 

רגשיות  
?בביה״ס

האם הילדה  
שלי תסתדר עם  

החוקים  
החדשים של  

?בית הספר

האם הילד 

מתאים 

מבחינת  

אורח חיים  

איך הוא ירכוש ?תורני
?חברים חדשים

האם הילד  
מתאים מבחינת  

אורח חיים  
?תורני

האם מתאים לילד ללמוד  
בכיתה קטנה או שהוא  

יכול להתמודד עם כיתה  
?גדולה ועמוסה 

האם הילד יכול  
ללמוד במסגרת  

יום לימודים  
?ארוך 





תהליך התפתחותי המתרחש אצל כולם לפי סדר  
כאשר ההבדלים האישיים באים לידי ביטוי  , קבוע

אך הדפוס זהה וברוב המקרים אינו  , בזמנים ובקצב
.  תלוי בהתערבויות סביבתיות



באמצעות אימון  , ושינוי התנהגות הפרטעיצוב •
. י הסביבה"הניתן ע

חייבת להתרחש בתוך הקשר חברתי  הלמידה •
כאשר ההורים הם סוכני החברה החשובים ביותר 

.ללמידה



. הבשלה ולמידה–רוב ההתנהגות האנושית מתפתחת בתהליך מקביל של שניהם •

:דוגמאות

הוא   חייב , אולם. ילד לא ילמד לדבר לפני שהוא בשל לכך ושום ניסיון ללמדו לא יעזור. 1

זה שונה מישיבה או הליכה שיקרו . להיות חלק מחברה אנושית כדי ללמוד לדבר בשפתה

.  מעצמם

אך ללא  . ילד חייב להיות מסוגל ובשל לשלוט על סוגריו לפני שאפשר לחנכו לניקיון. 2

.חינוך סביבתי לא ילמד להשתמש בשליטה זו על מנת ללכת לשירותים







.פיזית איטית בפער ביחס לבני הגילהתפתחות •

נטייה ליפול  , קושי בשיווי משקל, מוטוריסרבול•
.ולהיתקל בחפצים

,  ציור–הימנעות מפעילות הדורשת מוטוריקה עדינה •
.כתיבה, צביעה 

.קושי בכיוונים ובהתמצאות במרחב•

, שרוכיםשריכתקושי בביצוע פעולות יומיומיות כמו •
.'וכדכיפתור



חוסר עניין  , חוסר סקרנות ועניין בגירויים סביבתיים•
.בלמידת דברים חדשים

.קשיי קשב וריכוז•

.קושי לקבל הנחיות קבוצתיות ולמלא הוראות מורכבות•

.או שימוש מצומצם בשפה/הימנעות מדיבור ו•



.הימנעות מיצירת קשרים חברתיים•

חוסר  . קושי להתמודד עם מצבי תחרות וקונפליקט•
.יכולת לוותר

.קושי בשיתוף פעולה ובהבנה של הצד השני•



(.אכילה, מקלחת, לבוש)חוסר עצמאות •

.קושי לקבל אחריות על תפקיד•

.חוסר יכולת לסיים משימות•

.חוקים וכללים, קושי בקבלת מרות•

.קושי בדחיית סיפוקים•



שלולצרכיו ולקצב , לילדהקשבה 

להתנסות בפעילויות המתאימות  עידוד הילד 
ליכולותיו  

קושיבשעת תמיכה בילד 

.בניית דימוי עצמי חיובי ותחושת מסוגלות






