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 מבוא

 .ולדורףבתי ספר למידה בתלמידים לקויי זיהוי ב עבודתי תעסוק

 . עלולים להעיד על לקויות למידהסיוע למורים בזיהוי ראשוני של קשיים ה מטרת העבודה היא

 .לקויות הלמידה הינו נושא שמאז ומתמיד סקרן אותינושא 

באחד ' התגבש אצלי בקיץ האחרון כאשר סייעתי לילדה העולה לכיתה ד, הרצון לחקור אודותיו

הבחנתי כי היא מתקשה בקריאה ופתרון תרגילי , במסגרת מפגשנו. בארץ מבתי ספר ולדורף

 .טרם אובחנהשתהיתי האם מדובר בקצב התפתחותי שונה או בלקות למידה . חשבון בסיסיים

 

 .ההתפתחותי בו נמצאים הילדים שלבמכוונים ל ליכים החינוכיים הנעשים בבתי ספר ולדורףהתה

יותר לקצב " סובלניים"ולכן מחנכי הכיתה נה תחותי שוהתפיסה היא שלכל ילד ישנו קצב התפ

טרם מאובחן כלקוי ' כיתה גבילד המתקשה בקריאה , לדוגמא). ההתפתחותי של התלמידים

אשר זקוקים , שכן אנו עלולים לפספס ילדים לקויי למידה, יש פה מעין סכנהבעיניי . (למידה

  .לעזרה נוספת ממוריהם

 ?מהי ההבחנה המבדלת בין בשלות ללקות :השאלהעלתה בי , מחשבות אלומתוך 

ועליו לתהות האם מדובר בקושי למידה חולף הנובע " נורה אדומה"מתי צריכה להידלק למחנך 

 .מקצב התפתחותי שונה או שמא מדובר בלקות למידה

 

 . שאלת הזיהוי הינה השאלה החשובה ביותר בתהליך בעיניי

צייד את הילד במיומנות התמודדות לימודיות זיהוי מוקדם של לקויות למידה יאפשר ל

יעזור למנוע פגיעה בדימויו העצמי וייתן לילד את התמיכה וההבנה שהם תנאי , וחברתיות

 . להתפתחותו התקינה

נגרום לפגיעה בדימוי העצמי של הילד ונגרום לו , במידה ונפספס ילד ולא נאתר את הקשיים בזמן

 . ים הבוגרים בכלללקשיים בהמשך דרכו בבית הספר ובחי

 

 (. 'ד-'אכיתות )תמקד בזיהוי לקויות למידה בכיתות הנמוכות בעבודתי א

 . יהויזהו השלב שבו קיים הקושי הגדול ביותר בז, לדעתי

 יישבק ולתת להם את מלוא תשומת הלב בכדי להבחיןלהכיר את הילדים , על המורה לפתח ערנות

נוכל לתת להם את הסיוע המתאים כמה , שכן במידה ויתגלו קשיים. למידה אשר עלולים לצוף

 .שיותר מוקדם

 

 . בילדים במהלך הריתמוס היומי בבית הספרי התבוננות "לטענתי ניתן לזהות לקויות למידה ע

רות אראיין מו, במטרה להבין מהם סימני הזיהוי אשר יכולים להעיד על קושי או לקות למידה

 .להוראה מתקנת בבתי ספר ולדורף

ומהן הדרכים שבאמצעותן יוכל המורה פ האנתרופוסופיה "לקות עתפיסת המהי  בעזרתן אבחן

 . לזהות באופן ראשוני קשיים בקרב ילדי כיתתו

, התלמידים קשיי של והערכה זיהוי ,באיתור מפתח תפקיד יכול למלא תהיהכ מחנך, באופן זה

 .  להיות שותף ולסייע להם בעת הצורך
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 ' אפרק 

 אנתרופוסופיה וחינוך ולדורף

-0120)עות רודולף שטיינר הפילוסוף והוגה הד, המחנך י"נוסד בתחילת המאה עחינוך ולדורף 

בעיר " אסטוריה-ולדורף"ספר לילדי פועלים במפעל -הספר הראשון הוקם כבית-בית(. 0975

זאת בעקבות פנייתו של מנהל המפעל אל שטיינר בבקשה להקים בית ספר . שבגרמניהשטוטגרט 

 . ברוח רעיונותיו עבור אותם ילדים

 . גנים ברוח זו ברחבי העולםאלפי ר וספמאז הלך והתפתח חינוך ולדורף וכיום קיימים מאות בתי 

טרפו לאורך השנים אליו הצ. בית הספר הראשון שהוקם בארץ בגישה זו הוא בית הספר בהרדוף

 . הארץרחבי בתי ספר רבים הפרוסים בכל 

אה את רואשר , שטיינרשל  הפסיכולוגיה ההתפתחותיתאת ו ולדורף שם במרכז תפיסתחינוך 

 . תזמן משמעותיתקופת לדות כואת הי הילד כישות מתפתחת

איך ללמד "אלא לשאלה , "מה ללמד"חינוך בבית הספר אינו מכוון לשאלה ה, לתפיסה זובהתאם 

לשלב  מענהמכוונים לתת  הספר-האלמנטים של חיי ביתכל ". בהתאם להתפתחות הילד

אופן , המתודות ודרכי הלימוד, תוכניות הלימודיםהחל מ .ההתפתחותי בו נמצאים הילדים

 . דלימוסביבת הועד ל וירה הלימודיתהאו, לילד פנייהה

 . הלימוד בבית הספר היסודי מכוון בראשית כל לפיתוח עולמם הפנימי של הילדים

 .יצירתי ומלא חוויות, פיתוח עולם הרגש והחוויה של הילד נעשה על ידי לימוד אומנותי

הכלי , כלומר לטענתו". שהוא אומנותוחינוך  –אומנות שהיא חינוך "יש ליצור שטיינר טען כי 

בהתאם . ולחוויה ומעצבת אותם שללימוד בגילאים הללו היא האומנות שפונה לרגהטוב ביותר 

 . כל מקצועות הלימוד נלמדים בצורה אומנותית שפונה בצורה הטובה ביותר אל הילדיםלכך 

 (.7777, "עקרונות וישומים –חינוך ולדורף ")

ל כל ילד הוא אינדיווידוא, זכור כי על אף קווי הדמיון המאפיינים כל שלב התפתחותיחשוב שנ

 .ניתן לתמוך בכל ילד מצוא את הדרך האינדיווידואלית שבאמצעותהל עלינו. העומד בפני עצמו

כך נוכל לגלות לא רק את מה שנכון לילד בגיל . של הילדחשוב שנישא את עינינו אל תמונת העתיד 

 . א גם את מה שמבקשת התפתחותו המיוחדת של כל ילדאל, מסוים

ו אולי דווקא על עושר מעידה על דיסלקציה א' נוכל לדעת האם העובדה שאינו קורא בסוף כיתה א

מיון שאינם מאפשרים לעת עתה לאותיות המרובעות והשחורות לכלוא בתוכן את כל של כוחות ד

 .עולם הפנטזיה

חינוך נכון שואף  .נו תמונת העתיד של הילד את הדרך הנכונהבעשייה החינוכית מראה ל, כאמור

לדעת להרגיש , לעזור לילד לגלות בתוך נפשו את הכוחות שיזדקק להם בשלבים השונים של חייו

 . ולקבל את האנשים המקיפים אותו

כל הזמן אל ישות האדם  רוח ומכוונת, נפש, תורתו החינוכית של שטיינר מבקשת לשלב גוף

 (75-72: 7772, גרשוני)  .השלם

 ".היבט ההתפתחותי"ו" היבט המבני: "הוויה האנושית משתי נקודות ראותניתן להסתכל על ה

 .     נפש ורוח, אנושית כמורכבת מגוףלהוויה ה ההיבט המבני מתייחס
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      :ישותו השלמה של האדם. א
 . פוסופית מכירה באדם ראשית כל כישות רוחניתהתפיסה האנתרו

באמצעות  הכוחות הנפשיים והמערכת הגופנית והפיסיולוגיתת את מעצבו המניע, הרוח האנושית

 . היא באה לידי ביטוי דרכם ועל כן תלויה בהם, עם זאת. פעולתה על כוחות וחומרים ארציים

 (75-72 :7779, שליב)

 :האנתרופוסופיה רואה את האדם כמורכב מארבעה גופים

       :פיזי -גוף 

 .בעלי החייםללדומם ו, לצומח, הפיזי משותף לאדםהגוף 

. מכירות באדם ובעצם מהותו הגוף הפיזי הוא מה שההסתכלות החושית והגישה המטריאליסטית

 ".נעדרי חיים"בנוי מחומרים הקרויים והקיום הפיזי  הוא כפוף לחוקי

מבחינת מרכיבי גופו , כלומר. גוף האדם בנוי מאותם החומרים שמהם בנוי העולם הסובב אותו

 ת ויש כמה מאפייניםייחודי צורת גופו, עם זאת(. החי והצומח, מהדומם)הוא חלק מהטבע 

שנועדה , ל המוח האנושיכאשר הבולט בהם הוא מורכבותו ש, המבדילים אותו מבעלי חיים

י "הבדלים אלו נוצרו כתוצאה מעיצוב הגוף ע. להגיע ליכולות חשיבה ולתודעה עצמית לאפשר לו

 . כך שיהווה כלי מתאים לפעולתה, הרוח האנושית

ואילו , חוקר, מסוגל להפריד עצמו מן הסביבה ולפתח עמדה של מתבונן, בשונה מן החיה, האדם

 (72-72: 7779, שליב). החיה אינה מסוגלת להפריד עצמה והופכת לבלתי נפרדת מהטבע

עוברים תהליכי שינוי המאפשרים הם , בגוף האדם מתחברים חומרים הלקוחים מהעולם הפיזי"

   (72-72: 7772, גרשוני). "להם להוות את הבסיס להתרחשות הנפשית והרוחית של האדם

    (: גוף החיים)הגוף האתרי  -נפש 

 .לבעלי החיים, לצומח, משותף לאדםגוף החיים 

חיים יצורים , בשונה מסלע העובר תהליכים כמו בלייה והתפרקות שהגורמים להם חיצוניים

 . (בלייה, חיים, התפתחות, תהליכים של גדילה) ברים בעיקר תהליכים שמקורם פנימיעו

אבל בניגוד אליה הוא מגיב על הרטיבות בהתעוררות , זרע הטמון באדמה נרטב בגשם כמו האבן

 (72-72: 7772, גרשוני. )זהו הביטוי הראשון לתהליכי גדילה והתפתחות. כוחות החיים שבו

, הזיכרונות, סגנון החשיבה הייחודי, הרגשות ,מכילה בתוכה את החוויות האישיותם האד נפש

  .היא מהווה את החלק האישי ביותר באדם .השאיפות והמשאלות, הדחפים

היא זו היוצרת . הנפש הינה ייחודית לאדם ובה מתרחשים תהליכים המבטאים את אישיותנו

 .בייקטיבי של האדם להתרחשויות שונותיחסים עם סביבתנו ומהווה את הבסיס ליחסו הסו

  .ונןעל חוויותינו הנפשיות לא ניתן להתב, ניתן להתבונן בעזרת החושים עליו, בשונה מהגוף הפיזי

 (72: 7779, שליב) 

      (:כוחות התחושה)הגוף האסטרלי  –רוח 

 .לבעלי החיים, הגוף האסטרלי משותף לאדם

לחיה תפקודים שכמעט ואינם קיימים בממלכת : בין צמחים לבעלי חיים קיים הבדל מהותי

היא מעבדת תחושותיה ונעה בהתאם  ,לשמוע ולהריח, לראות, סוגלת לחושמ החיה. הצומח

איברי החוש והתנועה נוצרים ומעוצבים על ידי כוחות שונים מכוחות (. איברי חוש ותנועהבעזרת )

אלו ניתן לקרוא כוחות לכוחות . תפתחות בגוף החית תהליכי הגדילה והההחיים המקיימים א

, בשונה מהחיה אשר תלויה בטבע. והם שיהוו אצל האדם את הבסיס להתפתחות הנפש, התחושה
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והוא  הוא מסוגל ליזום דברים מתוך עצמו. האדם יכול לבחור את האופן שבו הוא מגיב לסביבתו

 .אינדיבידואלאלא שהוא , (כמו החיה)י אינו מהווה נציג של מין ביולוג

היכולת להתפתח לישות המודעת לעצמה ונוטלת ונותן לאדם את  הכוח המבדיל בין האדם לחיה

 (72-72: 7772, גרשוני) .האנושי" אני"הוא ה, אחריות על מעשיה

, מה שנמצא מעבר לומתחבר ל האדם באמצעותה. הרוח היא הגרעין הפנימי ביותר של הווייתנו

אך במקביל מהווה את , האוניברסאלי, הרוח מתחברת אל הכללי. חוקי היקום ולתהליכיואל 

  ( 72: 7779, שליב. )עצמאות, יכול האדם לחוש חופש, ברוחו. ידואלי ביותר שלויסוד האינדיבה

  -" האני"

הכוונה היא הן לתכונות . לאדם יש שייכות ביולוגית וחלק מתכונותיו עוברות אליו בתורשה

לכל התכונות . פיזיות כמו גובה וצבע עור והן לתכונות של מזג כמו נטייה להתלהבות או לאיטיות

 . הללו יש מרכיב תורשתי ולכן לעיתים קשה לשנות אותן אם בכלל

אינדיווידואלי ולמרות זאת האינדיווידואליות האנושית מתגלה אינו , כל מה שעובר לילד בתורשה

כלל התכונות העוברות בתורשה ייחודיות לכל אדם ולכן האנשים הינם . אפילו במראה חיצוני

 .השונות האנושית הולכת וגוברת, בהשפעת מאורעות שונים, עם השנים. שונים זה מזה

 .  "האני"האנושית הוא מקורה של האינדיווידואליות 

ישות שקיומה קדם ללידה , לציון ישותו הרוחית של האדם" אני"האנתרופוסופיה מתייחסת ל

לאחר הלידה ובמהלך הילדות וההתבגרות פועל . ולהתעברות ואינו מסתיים עם המוות הפיזי

 (71: 7772, גרשוני. )בתוך כוחות התחושה והחיים ובתוך הגוף הפיזי ויוצר את נפש האדם" האני"

 

ללא גוף החיים המזרים כוחות רבייה : "אר את היחסים בין הגופים באופן הבאיתשטיינר 

, כאשר יתחבר הגוף הפיזי אל גוף החיים. נידון הגוף הפיזי לכליה, וצמיחה אל תוך הגוף הפיזי

כאשר יצטרף אל שני אלו גוף הרגשות שיזין אותם ברגשות ויכשיר . יהיה האדם כאפוף תרדמה

עדיין חסר . יהוו השלושה גם יחד יצור המובל בידי יצריו ותשוקותיו, רויים מבחוץאת האדם לגי

על מנת שיעדן  "האני"זקוקים השלושה לגוף . עדיין תלוי בכוח מאווייו, יצור זה את הבקרה

 (27: 0997שטיינר מצוטט אצל אנגרס ) ".וידריך את הדחפים והמאווים

 

מחזורים בני שבע )ים ת התפתחות האדם לשביעונהתפיסה האנתרופוסופית נוהגת לחלק א. ב

  (. איכות מרכזית אחת שנים אשר לכל אחד מהם

 : בשלושת השביעונים הראשוניםבעבודתי אתמקד 

 בניית הגוף הפיזי -השביעון הראשון 

 (.7-2גילאים )חילוף שיני החלב בשיניים קבועות  תחילתו בלידה והוא מסתיים עם

 . בשבע השנים הראשונות הילד מפתח את גופו הפיזי

גופו הפיזי של העובר מתחיל להיבנות כבר בזמן ההיריון בהתאם לתכונות התורשה שקיבל 

  .בעצמה את הגוף שקיבלה בתורשה מעצבת האינדיווידואליות של הילד, רק לאחר הלידה. מהוריו

שואף , הפיזי של התינוק גופובתוך  "התחושהכוחות "ו "כוחות החיים"אשר פועל יחד עם " האני"

להפוך את הגוף שכבר עוצב בהתאם לתורשת ההורים לגוף משלו אשר דרכו יוכל לבוא לידי ביטוי 

 . בעולם

בשביעון הראשון מפתח הילד את גופו הפיזי והתהליכים העיקריים המתרחשים בו כעת , כאמור

הגוף הפיזי הוא לעצב את טבעו המבני של  תפקידו של. קשורים לגדילתו וצמיחתו של גוף זה



7 
 

. אשר עליה יוכלו להתפתח יתר הגופים בשלבי התפתחות מאוחרים יותר, האדם למגמה של קבע

  (20 :7772, גרשוני). הילד עסוק בעצם בלהפוך את גופו לביתו

 . קויומעבד אותם בצורת חיבזמן זה הילד הוא אורגניזם חושי הקולט את רשמי הסביבה 

 (00 :0912, זקס. )רשמים הסובבים את הילד נקלטים ומטביעים בו את חותמםכל ה

הוא חי את העולם שסביבו אשר הופך להיות חלק ". אחד עם העולם"שלב זה הוא לגמרי הילד ב

 . כל הרשמים שסביבו נכרתים בו ומעצבים את פנימיותו, בשל כך. הוא העולם והעולם בו -ממנו 

תוצאה נוספת של אותה אחדות היא יצר החיקוי אשר מביא את הילד באופן בלתי מודע לחקות 

 (7771, גולדשמידט. )לדבר ולחשוב, לומד התינוק ללכת חות החיקויי כו"ע. את העולם שסביבו

דחף של רצון ללמוד על עצמו ועל העולם . הכוח המניע את הילד ללמידה בשלב זה הוא כוח הרצון

 . לות פיזית ועשייה מתמדתמתוך פעי

הוא טוען כי קיים קשר בין . שטיינר מדגיש את חשיבותה הגדולה של הלמידה בשנים הראשונות

לטענתו פעילות הדיבור מתאפשרת הודות . הזדקפות ולימוד הליכה לפיתוח יכולת הדיבור

רש בין התיאום הנד, שיווי המשקל, היחס בין האדם לאדמה. לפעילות המתרחשת בעת ההליכה

. שחרור הידיים והמימד הנפשי אשר מתרחש בפעולה זו הם הבסיס ליכולת הדיבור, הגפיים

 (37 :0973 ,שטיינר)

במהלך שבע השנים הראשונות ניתן להצביע על שלוש נקודות התפתחות עיקריות אשר לכל אחת 

יא הנקודה הראשונה היא העמידה שבעקבותיה באה ההליכה וה. מהן איכות מרכזית שונה

אשר מערבת בתוכה את איכות , היא יכולת הדיבור, הנקודה הבאה. בעיקרה בעלת איכות של רצון

כאשר יכולת הדיבור וההקשבה מבססת את , הרצון אך מוסיפה בהמשך את האיכות הרגשית

 .בעקבות שתי אלה תגיע בשלב הבא יכולת החשיבה. התקשורת שלנו עם האחר

את מקום השיניים שצמחו בתורשה בגוף . מתאפיין בהתחלפות השיניים שביעון זהסיומו של 

. תופסות שיניים אשר מקבלות את צורתן מתוך תקופת החיים הראשונה של הילד, הפיזי

 (17 :7772 ,גרשוני). התחלפות זו מסמלת את לידתו של הגוף האתרי

 שחרור כוחות החיים –השביעון השני 

 (.2-02גילאים )הבשלות המינית שלב ועד  התחלפות השיניים תחילתו בשלב

מסתיים כאשר מתחלפות שיני החלב של , שמאופיין בהתפתחות הגוף הפיזי, השביעון הראשון

שמשתחררים , "כוחות החיים"הילד את יכולת ההשתנות הם  שלמה שמעניק לגופו הפיזי . הילד

 . לאחר בקיעת השיניים

 . זוהי בעצם לידתו של הגוף האתרי. כאשר כוחות החיים משתחררים הם הופכים לחוויה פנימית

נולדת , כעת הפנימיות שלו משתחררת, אם בשביעון הראשון הילד בנה את גופו הפיזי ועיצב אותו

 .הוויה פנימית חזקה משוחררת מהגוף

, ה חוויה של שלמות הרמוניתמה שהי. הילד לפתע חש כישות נפרדת ונבדלת מן העולם שסביבו

 (27-23: 7772, גרשוני. )העולםמול  "אני"הופך לתודעה של 

מביא להפניית האנרגיות של הילד , לידתו של הגוף האתרי וההשתחררות מהגוף הפיזי התורשתי

 . הילד מצוי בתקופת הרגש והוא חווה את העולם כחוויה רגשית. בעיקר לפיתוח כוחות פנימיים

כעת הכוחות הם כוחות הדמיון , כוחות רצון הניעו את הילד לחיקוי, הראשון אם בשביעון

 . והפנטזיה שהילד מתפתח בהתאם למה שהוא מסוגל לחוות באופן רגשי

. הטוב והיופי, שטיינר סובר כי בשלב זה הילד מחפש באדם העומד מולו את התגלמות האמת

 (02-77:  0977, שטיינר)
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הם חיים . עדיין ללא חשיבה מופשטת, חוויתי, ים במקום רגשיהילדים בשביעון השני נמצא

בתמונות פנימיות מאוד חזקות ולכן חשוב לפנות אליהם דרך סיפורים ותמונות שיצרו גשר 

 . לעולמם

 ההתבגרות  –השביעון השלישי 

 (.02-70גילאים " )האני"תחילתו בשלב הבשלות המינית ועד לידת 

ש וחיי הרג שעוצבה גופניותו לאחר, עתה. שלב התפתחותי חדשעם גיל ההתבגרות מתחיל הילד 

 . ועולם הרגש מעמיק ומתבגר מתעוררת חשיבתו המופשטת ,והחוויה של עולמו הפנימי

חינוך ) .צורכי הסביבה תואמת אתהיכולות הגופניות מבשילות לראשונה לעבודה יעילה וגם 

 (.שומיםעקרונות ויי –ולדורף 
בשלב זה מבשילה יכולת  .בו הרוח האלמנט הגופני והנפשי מתעוררתרכש את כעת לאחר ש

כעת ניתן לפנות באופן ישיר . המופשטת והביקורתית, החשיבה הלוגית: החשיבה על כל מרכיביה

 (0977, שטיינר. )האינטלקטאל 

, הגפיים מתארכות, אצל הנער. בשלב זה מתחילים השינויים הגופניים להיות יותר גלויים לעין

תווי הפנים הופכים , מיתרי הקול מתפתחים ובעקבות זאת הקול משתנה, ת החזה מתרחבבי

צימוח , מעט התרחבות של האגן ובית החזה, נראה פיתוח של הגפיים, אצל הנערה. לגבריים יותר

כל השינויים הללו מתווספים להבשלה של איברי המין כתוצאה . שינוי בתווי הפנים ובקול, שדיים

 .רמונלייםמשינויים הו

כשאברי הגוף מגיעים לשלב . השינויים של גיל ההתבגרות קשורים לפעילות כוחות התחושה בגוף

מתחילים כוחות התחושה להיפרד מתהליך ההתפתחות הגופנית ופונים לפעילות חזקה , הבשלות

דחף זה מלווה . של הילד לחפש אחר זהותו העצמיתפיתוח מרכיב האישיות מלווה בדחף . בנפש

 .אל מול העולם" האני"תלבטויות ובהצבת בה

הביטוי הגופני לכך הוא סיום הגדילה . עם תום השביעון השלישי האדם מתחיל את חייו כמבוגר

 (23-22: 7772, גרשוני. )וכעת התפתחותו תמשיך בתחומי הנפש והרוח

 

 פ הגישה האנתרופוסופית"ע -שניים עשר החושים 

 סביבתוחשוף ל הילד ."איבר תחושה"הראשונות לחייו כ שטיינר מתאר את הילד בשלוש השנים

חושיו פתוחים לחלוטין ונכונים לקלוט כל אות המועבר אליהם בכל אחד  .כולו מצוי בחושיםו

הוא . כל כולו ישות חושיתהילד הינו , במשך תקופת החיים הראשונה: "פ שטיינר"ע.  מהערוצים

מהדהדים וחולפים כצלילים דרך , םהרשמים המקיפים אותו רוטטי. למעשה איבר חוש

 ". האורגניזם כולו

בנפשו של נתיב שבו מידע מהסביבה נקלט הם ה, החושים הם המפתח לבניית העולם הפנימי

 . רשמי החושים נקלטים הן מהסביבה החיצונית והן מתוך הגוף עצמו .האדם

. בלי שום יכולת הפרדה וסינון, תודעתו של התינוק קולטת את כל רשמי החושים המקיפים אותה

הם מספקים את החומרים והאיכויות שמהם . רשמי החושים משפיעים על מבנה מערכת העצבים

 . בונה התינוק את גופו

וו ניתן לראות אצל תינוקות שח, את הקשר הבוטה ביותר בין רשמי החושים למבנה המוח

 . רובם יסבלו אחר כך מליקויי למידה קשים. התעללות או הזנחה קשה

המתאימים לתינוקות )המבנה העדין של מוחם של ילדים שקלטו יותר מדי או פחות מדי רשמים 

 (22 : 7772, גרשוני. )יושפע לעיתים קרובות באופן בלתי הפיך, (או שאינם
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  :מתייחס בכתביו לשניים עשר חושים שטיינר

ארבעת הראשונים מרוכזים . ראיה ומגע, שמיעה, ריח, טעם: ביניהם חמשת החושים המוכרים

 .ואילו האחרון מפוזר על פני הגוף כולו, באזורים ובאיברים מוגדרים

אשר האיבר , החוש לשיווי משקל: מלבדם נהוג להתייחס במדעי הטבע לשלושה חושים נוספים

פני הגוף  לחום אשר החוויה החושית לגביו נקלטת עלהחוש . הקולט שלו נמצא באוזן הפנימית

אוסף את המידע מתאי העצב אשר ממוקמים סביב השרירים ומספקים החוש לתנועה ש .כולו

 .לאדם מידע לגבי התנועתיות שלו במרחב

, "האני"חוש , חוש החיים: החושים הללו מתייחס שטיינר לארבעה חושים נוספים הבנוסף לשמונ

 . חוש המחשבה וחוש המילה

תחושת רעב . של האדם ומתורגם למוחווש אשר קושר את חווייתו הפנימית הוא הח, חוש החיים

 . כל אלה ועוד הינם רשמים של חוש החיים, כאב או נינוחות, או שובע

שלושת החושים הבאים הינם חושים רוחיים אשר מאפשרים לאדם לקלוט חוויות מתוך סביבתו 

 :הרוחית

לא בהכרח מגע )הוא החוש אשר מאפשר לנו להכיר באנשים אשר באים עמנו במגע " האני"חוש 

במידה וחוש זה מתפתח באופן תקין הוא . ולקלוט את משמעותם בחיינו ובהתפתחותנו( פיזי

 . של זולתנו" האני"יאפשר לנו להבין לעומק ולכבד את 

 . תו של האחרחוש המחשבה הוא המאפשר לנו לפענח ולהבין את מחשב

אשר קולט את  חוש זה מבוסס על חוש השמיעה. הינו החוש לקליטת דיבור ושפהחוש המילה 

, חוש המחשבה מפענח את משמעותם של אותם צלילים ומילים. ההברות והעיצורים, הצלילים

. במובן הרגשי של הדברים, הזרימה והניגון של השפה, ואילו חוש המילה מזהה את התנועה

 (07-01: 0970, שטיינר( )25-10: 7772, גרשוני)

 . לקויות למידהבהמשך עבודתי ארחיב על החושים ועל הקשרם ל *
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 ' בפרק 

 הגדרות ותיחום   -לקויות למידה 

  .על רקע נוירולוגי, למידה בסיסיות מידה הנה קושי ברכישת מיומנויותלקות ל

הלקות באה לידי ביטוי בפער גדול בין היכולת הכוללת של הילד והרמה המצופה ממנו בהתאם 

ליקויים בתהליכי הרכישה של מיומנויות ל הכוונה היא. לגיל או לכיתה ובין רמת תפקודו בפועל

ליקויים אלו נובעים מתפקודים נירולוגיים לקויים בתחומי . כתיבה וחשבון, קריאה –היסוד 

  .השפה והתפיסה החזותית או מהפרעה בתהליכי הקשב והם מופיעים בדרגות חומרה שונות

 (9: 7777, היימן)

 

 :לקות למידהההגדרה ל התפתחות .1

 . סוגיית ההגדרה ינהאחת הסוגיות המרכזיות בכל דיון על לקויות למידה ה

ציבוריים או על ידי , למגוון הגדרות שחוברו על ידי גופים ממשלתייםזכה " לקות למידה"המונח 

  (37: 7777, קוזמינסקי. )קבוצות אינטרס ייחודיות

 :לאורך השנים" לקות למידה"רת התפתחות המונח להלן סקי

 (. Hammil, 1993) לערך 0177 משנת הינו למידה לקות של ביותר המוקדם התיעוד

 . הנוירולוגי בשדה נערך הלמידה לקויות בתחום המחקר מרביתבשנים הראשונות 

, מתועד מוחי נזק ללא, מסוימים שילדים ההכרה עם התרחשה בתחום המשמעותית ההתקדמות

 . ידועה מוחית פגיעה עם מבוגרים של אלו את המזכירים אפיונים הראו

 תת" של בקטגוריה העשרים המאה של השישים שנות עד נכללו לקויי הלמידה תלמידיםה מרבית

 (.7707, זיו אור מאירה) .הבית סביבת אל מאשימה אצבע והופנתה( under achievers) "משיגים

ניתנו לתופעה זו , 0923-שנטבע על ידי סמואל קירק ב" לקות למידה"מאז ועד הופעת המושג 

 (7703, יוסי ארנרייך). תוהגדרומספר רב של שמות 

 לקות עם לילדים האגודה את שהקימו, הורים קבוצת בחסות כנס בשיקגו התקיים 1691 בשנת

" לקויות למידה" במונח לראשונה קירק סמואל השתמש זה בכנס. הברית בארצות למידה

Learning Disabilities .(7707, זיו אור מאירה.) 

הפרעה או איחור בהתפתחות באחד או יותר , ליקוי למידה מתייחס לפיגור" :להלן ההגדרה

או תחום למידה אחר הנובעים מפגם , חשבון, כתיבה, קריאה, שפה, מהתהליכים של דיבור

או הפרעות אמוציונאליות או /פסיכולוגי הנגרם על ידי דיס פונקציה מוחית אפשרית ו

או גורמים תרבותיים או גורמי , חסך חושי, ר שכליהוא אינו נגרם על ידי פיגו. התנהגותיות

 (   NA, דדון-קדוש) ". הוראה

 . שירותים ומתן מחקר למטרות לקות של מובחנת לקטגוריה "למידה לקות" הפכה זה כנס לאחר

במדריך האבחון הסטטיסטי להפרעות  ניתנה לראשונה הגדרה ללקות למידה 1691בשנת 

 .   DSM . (Statistical Manual of Mental Disorders(Diagnostic andנפשיות

  .Academic Skill Disorder  (3 DSM)כונתה התופעה

 . והפרעה בקריאה הפרעה בהבעה בכתב ,ןהפרעה בחשבו :תחת הגדרה זו נכנסו

  .1691-ב DSM 3R ה המהדורה השלישית המתוקנתהגדרות אלו לא השתנו גם כשיצא
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כתיבה , בקריאה (academic skills) שמיומנויות אקדמיות אלו היו הגדרות שהתייחסו לעובדה

 . וחשבון לא התפתחו כפי שהיה מצופה מגילו של הילד

שיער הינשלווד  0195 -אף שכבר ב, לא ניתן מקום לאטיולוגיה של הקשיים בהתפתחותבהגדרה זו 

 (Hinshelwood, 1917)  .(לפחות לגבי קריאה)שיש להם מקור נוירולוגי 

אך , "הפרעת למידה"אומץ המונח ( 7777-ובמהדורה המתוקנת ב) 1661 -שיצא ב- DSM 4 ב

 (   7703, ארנרייך יוסי). הושמטה ההגדרה ההתפתחותית

קשיים בהבעה , קשיים במתמטיקה, פ הגדרה זו לקות למידה עשויה להתבטא בקשיי קריאה"ע

או מרמת , הספרמרמת בית , הישגי התלמיד הם מתחת למצופה מרמת הגיל. בכתב ועוד

. במתמטיקה ובהבעה בכתב, זאת בהתאם למבחנים הסטנדרטיים בקריאה. האינטליגנציה שלו

קשיי קשב , הפרעות התנהגות, דימוי עצמי נמוך, ללקות למידה עלולים להתלוות חסכים חברתיים

 (07: 7777, היימן. )פר וקשיי הסתגלות בעבודהנשירה מבית הס, תחושת דיכאון, וריכוז

ואולם הקריטריון המרכזי . כתיבה וחשבון, קריאה: חלו שינויים מינוריים בתחומים, דרה זובהג

 . הפער בין ההישגים ליכולת הכללית לאבחנה נשען על

אך אלו אינם בהכרח קשורים , יכולים להיות ליקויים קוגניטיביים נוספיםפ הגדרה זו "ע, בנוסף

 . העובדה שיש לילד ליקוי בעיבוד חזותי לא בהכרח מנבאת קושי בקריאה, כלומר. להפרעה

לעתים יתקיימו ליקויים אלו זה לצד זה ולעתים תאובחן הפרעה בקריאה ללא ליקוי בעיבוד 

לא ניתן לאבחן הפרעת למידה על   DSM 4על פי, כלומר. כל ליקוי קוגניטיבי אחר ללאחזותי או 

 (   7703, ארנרייך יוסי) .סמך מבחנים נוירופסיכולוגיים

 רבים מחקר אנשי ידי הגדרה זו אומצה על. ניתנה הגדרה נוספת ללקות למידה 1661בשנת 

 NJCLD (National Joint Committee of Learningהמאוחדת  הלאומית הוועדה ידי על ונוסחה

Disabilities.) 

רב של ארגונים מקצועיים וארגוני י נציגים ממספר "היתרון של הגדרה זו הוא בכך שהיא פותחה ע

 . ל"שני הצדדים הנ לכן מבטאת אחידות דעים ביןהורים ו

 .קרובה ברוחה להגדרה זו( 0997חוזר המנהל הכללי )גם ההגדרה שאימץ משרד החינוך בישראל 

ליקוי למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצת הפרעות הטרוגניות המתבטאות ": ההגדרהלהלן 

המשגה או יכולות מתמטיות , כתיבה, קריאה, דיבור, ותיים ברכישת הקשבהבקשיים משמע

ות מתפקוד לקוי של מערכת העצבים ומניחים שהן נובע, הן פנימיותהפרעות אלו . ובשימוש בהם

זמנית עם -אף שלקות למידה יכולה להתרחש בו. ויכולות להתגלות לאורך מעגל החיים, המרכזית

הפרעה רגשית או חברתית או תנאים , פיגור שכלי, פגיעה חושית)תנאים מגבילים נוספים 

ליקויי הלמידה אינם  -( הוראה לא מספיקה או לא מתאימה, הבדלים תרבותיים -חיצוניים 

 (.33: 7777, קוזמינסקי. )"תוצאה ישירה של תנאים אלו

 היאוכתוצאה מכך , אובייקטיבית למדידה ניתנת אינההוא שהיא   NJCLD-ה הגדרתהקושי ב

 . לו זקוקים שאינם אלו לבין ,מיוחד טיפולי -חינוכי ליחס הזקוקים אלו בין הבחנה מאפשרת אינה

 פי על למידה לקות זה כאשר היא מגדירה לקושי מענה לתת מנסה 0992 משנת DSM 4 – ה הגדרת

 של הלימודיים לבין ההישגים האינטלקטואלית היכולת בין בולט פער נצפה כאשר :הפער מודל

 (.7707, זיו אור מאירה) .הנבדק

  .DSM 5 -ב 2111 במאיההגדרה העדכנית ביותר ללקות למידה פורסמה 
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 . מספר שינויים מהותיים הכילוה הגדרה זו הציעה גישות חדשות לתהליך האבחון

  (Specific learning disorder)הפרעת למידה ספציפית  - DSM 5  -ה פ"ע ההגדרה

שאינו מצליח להוציא , תקינות קוגניטיביותבעל יכולות  תלמיד עם לקות למידה הנותלמיד "

 . ושפהחשבון , כתיבה, קריאה, דיבור, בהקשבה םבשל קשיי, הטובות יכולותיולפועל את 

 American Psychiatric) ."הקושי יכול לבוא לידי ביטוי בתחום אחד שהוזכרו או יותר

Association, 2013 .)(זמורה-כהן ,NA)    

 . ה שונה מקודמותיה להפרעות למידההגדרה זו נוקטת גיש

 . באופן היעיל ביותרלסייע לילד באמצעות הרחבת המושג נוכל לדייק באבחון ו

 היסטוריה, האדם של התפתחותית קלינית סקירה :באמצעות מאובחנת ספציפית למידה הפרעה

  .מורה תצפיותו מבחנים ,ציונים על דיווחים, ומשפחתית חינוכית, רפואית

(American Psychiatric Association – DSM 5 Development) 

 : פ הגדרה זו"הקריטריונים לאבחון ע

, חשבון, כתיבה, מתמשכים בקריאה קשיים :קשיים בלמידה ובשימוש במיומנויות אקדמיות. א

  .הלימוד שנות במהלך מתמטית חשיבה ברכישת מיומנויות או

 בזכירת עובדות קושי, איטית ומאומצתקריאה  או מדויקת לא קריאה לכלול עשויים התסמינים

 .מדויקת מתמטית בחשיבהו מספריות

והוא נמשך  לפחות אחד מבין הסימפטומים הבאיםיש לבצע אבחון כאשר מופיע , פ הגדרה זו"ע

 :למרות התערבות ממוקדת, חודשים לפחות ששה

 .או אטיות ומאמץ רב בקריאת מילים חוסר דיוק .0

 .קושי בהבנת הנקרא .7

 .קשיים באיות .3

 .קשיים בהבעה בכתב .2

 .חישובים, עובדות מספריות, המספר קשיים בשליטה במושג .5

 .קשיים בהסקה מתמטית .2

וגורמות להפרעה משמעותית , גיל הכרונולוגימהמתחת למצופה הן המיומנויות האקדמיות . ב

 . התעסוקתי ולעתים אף בפעילויות יומיומיותבתפקוד האקדמי או 

אך לא באו לידי ביטוי עד שהדרישה , הקשיים בלימודים החלו במשך שנות בית הספר. ג

בקריאה או בכתיבה , לדוגמה במבחנים מוגבלים בזמן) יכולותיו של התלמידלמיומנויות עלתה על 

 (.דרישה להספק גדול בלימודים, בפרק זמן קצר ומורכב ךארו טקסטשל 

, נוירולוגים, גורמים התפתחותיים: הגורמים הבאיםנובעים מ בהכרח לא קשיי הלמידה. ד

שליטה נמוכה בשפת , סוציאלית-מצוקה פסיכו, מוטוריות הפרעות, (שמיעה או ראייה) חושיים

 (   7703, ארנרייך יוסי) .מתאימהההוראה או הוראה חינוכית בלתי 

 

 

 

 

 



13 
 

 פסיכולוגיות להסבר ליקויי למידה-גישות נוירו

 . מחקרים רבים מדגישים את הקשר בין לקויות למידה לליקויים במערכת העצבים המרכזית

 : פ מחקרים אלו נמצאו כמה הבדלים בין לקויי למידה לכלל האוכלוסיה"ע

שונות נירולוגית באזורים  אוכדוגמת סימטריה בין ההמיספרות , הבדלים מורפולוגיים במוח. 0

  .הקשורים לשימוש בשפה

רמת הגלוקוזה , החמצןאספקת , חילוף החומרים, פעילות איטית של קצב זרימת הדם. 7

 .בעת פעילות מוחית בהשוואה לכלל האוכלוסיה ,והמוליכות החשמלית

ום או מתן שי קוגניטיביים גורמת לאיטיות בביצוע מטלות קוגניטיביות כגוןההפגיעה בתפקודים 

 .קצב הקריאה והכתיבה איטיים יותר והעיבוד השמיעתי מעוכב, כינויים ברצף ולכן

לפרק מילים לצלילים או לחבר , פגיעה בעיבוד הפונולוגי משבשת את היכולת לפענח מילים

 (02: 7777, היימן) .בהבנת הנקרא גם עלולה לפגועהיא להתאים צליל לאות ו, צלילים למילים

 

 התפתחותית ללקויות למידה-רוגישה ני

, התומכות בתיאוריה הידועה שלפיה שליטה בשיווי המשקלמצטברות יותר ויותר הוכחות 

בעיות . כישורים מוטוריים ואינטגרציה של רפלקסים ראשוניים אכן קשורות בהישגים לימודיים

  (25: 7707, מאונטסטפן. )הבית ספריתי מורים במערכת "מסוג זה יכולות להיות מאותרות ע

     

 ?לקויות הלמידה באות לידי ביטויכיצד . 2

 .על רקע נוירולוגי, לקות למידה הנה קושי ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות, כאמור

 :לקויות הלמידה עשויות להופיע בתחומים הבאים

 :בתחום הקוגניטיבי. 1

 .ליקוי בקשב חד ערוצי ודו ערוצי וקשיי ריכוז. א

  .או ארוך/בזיכרון לטווח קצר וקוי לי. ב

בקשיים בתהליכי האגירה ובקשיים בקליטת , לקוי זה יכול לבוא לידי ביטוי בקשיי הזכרות

 .הגירוי וקידודו

 (:פרספציה)ליקויים בתפיסה . ג

הבחנה בין , תפיסת תבניות שלמות, זיכרון חזותי, הבחנה חזותית: ליקויים בתפיסה החזותית -

הבחנה בין גדלים ויחסי , הבחנה בכיוונים)ראייה מרחבית , הבחנה בין צורה לרקע, תבנית לפרטיה

 . הבחנה ברצפים חזותיים, (גודל

, פירוק שמיעתי של מילים ,הבחנה שמיעתית בין קולות דומים: ליקויים בתפיסה השמיעתית -

 . זיכרון שמיעתי, מרכיבים צליליים למילהצירוף שמיעתי של , צירוף שמיעתי של מילים

ואיחור , קיימים ליקויים נוספים בתחומי תפיסה כמו בתפיסה המישושית ובתפיסת התנועה -

 .  וסרבול בתחומים השונים של ההתפתחות המוטורית

 . שמיעתי-יחוד בתכליל החזותיבי, ליקוי בכליל הבין חושי. ד

 .ליקויי בהתמצאות במרחב. ה

 . ליקויי בהתמצאות בזמן. ו

  :פה והחשיבהבתפקודי השליקויים . 2

 . תחביר ומורפולוגיה, אוצר מילים –שליפה ושיום אוטומאטי מהיר , ליקויים בהיגוי
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השמיעתית  אלא מהפרעות בתחום התפיסה, אינם נובעים מלקות שמיעההשפתיים ליקויים ה

או בקושי בקליטה של חלקי דיבור /הליקויים באים לידי ביטוי בשיום ו. ומליקויי זיכרון

קיים איחור בהתפתחות השפה , לרוב. או בשימוש בהן בהקשר נכון( כגון מילות יחס)מופשטים 

 .בקרב ילדים עם ליקויים אלה

 . נותקיים קושי בארגון ההמשגה וביכולת להגיע להכללות ומסק, בנוסף

  :בתחום המיומנויות הנרכשות. 1

ליקוי זה מלווה . אחד הליקויים הבולטים אצל ילדים לקויי למידה הוא ביכולת ללמוד קריאה. א

 .או נובע מהם, או ליקויים בתחום השפה/בליקויים תפיסתיים ו

לעיתים המקור לבעיה הוא במוטוריקה . ליקויים ביכולת הכתיב המהווה חלק מלקות קריאה. ב

 . העדינה או בכושר הגרפי מוטורי

הליקוי מתבטא בחוסר יכולת לבצע מניפולציות במספרים . ליקוי ביכולת ללמוד מתמטיקה. ג

 .ים בין המספריםבקושי בהבנת המשמעות הכמותית של המספר ושל היחסים הכמותי, ובכמויות

חלוקה נכונה של כמויות חומרי , ארגון קשב, כגון ארגון זמן, העדר אסטרטגיות למידה יעילות. ד

הדבר גורע מיכולת התלמיד לרכוש את מיומנויות היסוד . דרכי עיבוד ושינון יעילות ועוד, למידה

 .ח לרכושהחשובות להצלחה בלמידה ופוגע ביכולתו לנצל כראוי את המיומנויות שהצלי

 :בתחום ההתנהגותי. 1

 (.קשב, זמן) קושי בתכנון ובארגון. א

 .אי שקטו אימפולסיביות .ב 

 . יתר לגירויים והיפר אקטיביותרגישות  .ג

 .קושי לציית לכללי המסגרת הלימודיתלעיתים קיים . ד

  :בתחום ההסתגלות החברתית. 5

  .קושי להבחין בין עיקר וטפל. א

  .סיפוקיםקושי בדחיית . ב

  .קושי בהבנת רמזים בינאישיים. ג

 .קשיים הסובבים סביב הדימוי העצמי וחרדה חברתית. ד

קשיים בהבחנה , למשל)חלק מהתופעות הנזכרות לעיל נובעות ומשפיעות אחת על השנייה 

לוקה בכל , כי לא כל תלמיד לקויי למידה, חשוב לציין(. בכיוונים משפיעים על התמצאות במרחב

קורה שליקויי דומיננטי מסוים משפיע על יכולת לעיתים קרובות , עם זאת. המאפיינים

  (09-70: 7777, עינת)למידה ההתקדמות בכמה שטחי 

 

  סוגי לקויות הלמידה. 1

מיצוי  לילדים להגיע להישגים הפחותים מיכולתם ולחוסרלקויות למידה עלולות לגרום 

משמעות הדבר היא . פעמים רבות יש מידה של חפיפה בין הלקויות. הפוטנציאל הלימודי שלהם

 ( 25: 7707, מאונטסטפן. )לקות נוספת קיימת סבירות שתהיה לו גם, שאם לילד לקות אחת

   :על פי הקשיים הייחודיים לכל סוג, (subtypes)סוגים -ניתן לחלק את לקויות הלמידה לתת

למשל בזיהוי מילים ובקישור בין , בתחום הפונולוגי המתקשים בקריאה תלמידים עם חסך. א

 .צליל לאות
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, זיכרון קצר, אלה יכולת חישוב נמוכהלתלמידים . תלמידים המתקשים במתמטיקה ובכתיבה. ב

 .קושי בתיאום בין עין ליד וקושי בארגון הזמן

בקבוצת תלמידים זו לא נמצאו חסכים בקריאה ובאיות או . קשיי קשב וריכוזתלמידים עם . ג

. נמוכים למדי בקריאה ובצבירת מילים אם כי, ישגיהם הם בטווח הנורמהה. בתהליך הפונולוגי

בקושי בויסות רגשי והתנהגותי ובהפרעות , די ביטוי בהתנהגות אימפולסיביתקשייהם באים לי

  (09: 7777, היימן. )חברתיות

 

 :קשיי קריאה. א

לבין עיבוד קוגניטיבי של נתוני ( ראייה ושמיעה)תהליך הקריאה התקין משלב בין קליטה חושית 

יכולים לזהות מילים על  מרכזים אלה. באמצעות פעילות עצבית במרכזי עיבוד במוחהחושים 

 (. משמעות)וסמנטי ( צליל הפונמה)פונולוגי , (צורת האות) אורתוגראפי: סמך כמה סוגי מידע

 :תהליך הקריאה כרוך במספר יכולות קוגניטיביות

 .תפיסה חזותית תקינה המתפתחת עם הגיל וכוללת זיהוי רצפים של אותיות ומילים. 0

 .בין אותיות סגורות לפתוחות, קווים ישרים לעגולים בין, יכולת הבחנה בין כיוונים.7

מבחינה חזותית ומבחינת צלילים , היכולת לזהות את מרכיבי המילה -יכולת פונולוגית . 3

  . ולקשרם זה לזה( הברות)

בלעדיה הקריאה הופכת לתהליך מכני , פיתוח כישורים לשוניים ובמרכזם יכולת הבנת הנקרא. 2

בצירוף , נת משמעות הקריאה יש צורך במאמץ הכרתי מרוכז ומתמשךלשם הב. וחסר משמעות

 .ובהתעלמות מגירויים אחרים, מהיר ומדויק של אותיות למילים ולמשפטים ברצף

  :תהליך רכישת יכולת הקריאה מוסבר באמצעות שתי גישות עיקריות

 .גישה זו מתמקדת בתפיסת רצף האותיות היוצרות את המילה –פית אהגישה האורתוגר. 0

מזהה את המילה בעזרת הזיכרון החזותי ושומר אותה בזיכרון התלמיד , לאחר יצירת הרצף

אשר יאפשר לתלמיד לשלוף אותה כאשר יחשף , כך למילה נוצר ייצוג מנטאלי בזיכרון. המילולי

  .  אליה בעת קריאה והוא ידע כיצד לקרוא אותה

 .גישה זו מתמקדת בתהליך ההמרה של אותיות לצלילים –הגישה הפונולוגית . 7

הוא ממיר , התלמיד זוכר את הצליל שהאות או המילה מייצגות וכאשר הוא מזהה את האותיות

 (77-32: 7771, שלו מבורך וסגל כספי. )הוא קורא את המילה וכך אותן לצלילים המתאימים

 דיסלקציה

 .מילים או שפה-"לקסיה", קושי-"דיס": מוצאה של המילה דיסלקציה מיוונית

 . זוהי הלקות השכיחה ביותר בקרב לקויי למידה וניתן למצאה בדרגות חומרה שונות

, בקריאה ובאיות, בדיבור ההשפדיסלקציה היא לקות קריאה המתאפיינת בקשיים ברכישת 

של תהליכי העיבוד  נובעים מליקוייםאלה קשיים . ובהבעה בעל פה או בכתב בנת הנקראבה

 . ללקות התפתחותית או ללקות חושית, לרמת משכל, והם אינם קשורים לגיל, הפונולוגיים במוח

  (30: 7777, היימן)

באה לידי ביטוי כאשר מתגלה  הפרעת למידה ספציפית עם ליקוי בקריאה DSM 5פ הגדרת ה "ע

קצב הקריאה ושטף , דיוק בקריאת מילים :הבאים תחומיםלפחות אחד מהמתמשך בקושי 

  :הבנת הנקרא, הקריאה
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קורא מילים בקול באופן שגוי ילד ש: לדוגמה - חוסר דיוק או אטיות ומאמץ רב בקריאת מילים. 0

 .שה בהשמעת מילים בקול או בהגייתםמתק, לעתים קרובות מנחש מילים, או אטי ומהוסס

, היחסים, קורא במדויק אבל אינו מבין את הרצףילד ש: לדוגמה - קושי בהבנת הנקרא. 7

 (7703, ארנרייך יוסי) .ות או המשמעות העמוקה של מה שקראהמסקנ

אך טרם מאובחנים עד לכניסתם לבית הספר ותחילת , בדרך כלל ילדים נולדים עם דיסלקציה

ביע על כך רכישה מוקדמת של השפה לבין יכולת קריאה מאוחרת מצהקשר בין . המאבק בקריאה

 . חל מגיל צעיר מאודשאולי ניתן לאתר קשיים המזוהים עם דיסלקציה ה

ילד מתחיל את בית הספר בעמדה נחותה מאחר שתחומי החוזק שלו אינם , במקרים רבים

תחומי החוזק של ילדים עם דיסלקציה . באיות או בפענוח סמלים, בכתיבה, קשורים בקריאה

יצירתיות ואכן ניתן לראות כי דיסלקטים רבים גדלים להיות באים לידי ביטוי בהפעלת דמיון ו

 . הנדסה ואומנות, בעלי קריירות מצליחות בארכיטקטורה

אין כל סיבה מדוע לא יגיעו , הם מתקשיםבהינתן עזרה מתאימה בתחומים בהם חשוב לציין כי 

   (57: 7707, מאונטסטפן). ואף ישלימו תואר אקדמי להישגים טובים בלימודים

 

 :קשיי כתיבה. ב

משלבת תהליכים היא . הנרכשת לאחר התפתחות הדיבור והקריאה הכתיבה היא מיומנות שפה

תהליך זה מושפע . כימיים המתפתחים בתהליך של למידה-מוטוריים וביו-פסיכו, לשוניים

 . וקריאהדיבור , תיו בפעילויות קודמות כגון הקשבהומהתנסויו מהתפתחות הילד

והיא  ,מוטורית עדינה-התפתחות נוירוושל  היא תוצר של התפתחות החשיבה הכתיבהיכולת 

רכישת  על כןתיאום והעברת מסרים בין המערכות הנוירולוגיות לשרירים בגוף והיכולת ב תלויה

 .מיומנות זו דורשת זמן ממושך ואימון רב

למידים לקויי תולכן , אסטרטגיות קוגניטיביות ומוטוריותבתהליך הכתיבה משולבות , כאמור

לא מאורגנת ורצופה , כתיבתם דלהו למידה שיש להם חסך בתחומים אלה מתקשים בהבעה בכתב

 .בשגיאות כתיב ופיסוק

באיטיות , בלחץ רב מדי או מועט מדי על כלי הכתיבה ויטבוא לידי ביל יםבכתיבה עלול קשיים

בהימנעות מכתיבה או בשימוש , בניסוח שגוי של משפטים, בשגיאות כתיב רבות, בכתיבה

רמת התוכן שהתלמיד מבטא , במקרים רבים. כדי להימנע מכתיבה מרובה, בתשובות קצרות

המאמצים בצד הטכני של בשל השקעת זאת , התוכן שהוא מביע בעל פהבכתיבה נמוכה מרמת 

  (31: 7777, היימן) .הדעת מן התוכןהכתיבה והסחת 

קשיים , (כגון קושי באחיזת העיפרון)קשיים אלו באים על רקע של קשיים במוטוריקה העדינה 

קשיים בתפיסה , (כגון קושי בהבחנה בין צלילי שפה וקושי בקישור בין צליל לאות)שפתיים 

 .וקושי בתיאום בין העין ליד( בין אותיות כגון קושי בהבחנה)החזותית 

 :ניתן לחלק את קשיי הכתיבה לשני תחומים עיקריים

כגון )קשיים אלה עלולים לנבוע מקשיים קוגניטיביים  –קשיים טכניים בביצוע הכתיבה . 0

או מקשיים , (שיבושים בתפקוד הזיכרון החזותי או ביכולת ההתמצאות במרחב ובזיהוי כיוונים

 (.או בתיאום בין העין ליד, מספקת בשרירים העדינים בידכגון שליטה בלתי )מוטוריים 

משפה דלה או מיכולת , קשיים אלה נובעים מאוצר מילים מצומצם –קשיים בהבעה בכתב . 7

  (31: 7777, היימן). נמוכה ליצור מבנים תחביריים תקינים
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באה לידי ביטוי כאשר  הבעה ובכתבציפית עם ליקוי בהפרעת למידה ספ DSM 5פ הגדרת ה "ע

, דיוק בדקדוק ובפיסוק, דיוק באיות :הבאיםתחומים בלפחות אחד מהמתגלה קושי מתמשך 

 :בהירות המבע בכתב וארגונו

 .או תנועותהחלפת עיצורים /השמטת/י הוספת"הקשיים באים לידי ביטוי ע - קשיים באיות. 0

ארגון לקוי , שגיאות רבות בדקדוק או בפיסוק משפטיםהדבר מתבטא ב – קשיים בהבעה בכתב. 7

 (7703, ארנרייך יוסי)  .ניסוח חסר בהירות, של פסקה

 דיסגרפיה -קשיי כתיבה ביד . ג

 . דיסגרפיה פירושה אי יכולת לשרטט כראוי את צורת האות או הסמל הנדרש

בכתיבת אותיות שאינן מעוצבות כראוי או אותיות , הדיסגרפיה מאופיינת בכתב יד לקוי

בקווים , בכיוון הפוך של האותיות, משורבטות ובלתי קריאות החורגות מעל השורה או מתחתיה

ברווחים לא קבועים בין , בכתיבה לא מאורגנת, בשיבושים בהעתקת צורות, רועדים או מקוטעים

 . במחיקות רבות ובחזרה על קו אחד מספר פעמים, ושורותמילים , אותיות

 .במקרים רבים ניתן לראות כי הכותב מפעיל לחץ חזק מדי או חלש מדי על כלי הכתיבה

חזותית והוא תלוי ביכולת מיומנות הייצוג הגרפי במהלך הכתיבה משלב מיומנות מוטורית ו

 :של כמה דברים דורש שילוב תהליך הכתיבה, כלומר. ובתנועת העיניים הקואורדינציה

תפיסה נכונה של תבניות , ביד ובשרירי האצבעות, שליטה בזרוע, קואורדינציה עדינה בין העין ליד

   . של אותיות ומילים( תנועתי)י זיכרון קינסתטו גרפייםוסמלים 

והפרעה זו מקשה , מוטורית-מחקרים מצאו כי לילדים עם דיסגרפיה יש הפרעה במערכת הניורו

כתב יד לא . עליהם לתרגם ידע חזותי לתנועות מוטוריות עדינות ומשבשת את התפיסה במרחב

, היימן. )קריא עלול לעכב את שטף הכתיבה וההעתקה ועלול אף לגרום לקשיים בהבעה בכתב

7777 :31-39.) 

 קשיי איות. ד

יכולת ההבעה ואף עלולות להגביל את בכתב  מעכבות את יכולת ההבעה שגיאות כתיב מרובות

 .של התלמיד בעל פה

החל מזיהוי . יכולת האיות מתפתחת בכמה שלבים המקבילים לגילו ההתפתחותי של הילד

פ "ע)פיתוח יכולת כתיבה ואיות פונטיים , כתיבת שמות, תמונות או סמלים והעתקתן בגיל צעיר

 . ולבסוף איות מדויק של מילים( שמיעה בלבד

 :תקשים באיות מכמה סיבותתלמידים לקויי למידה רבים מ

קשיים העלולים לשבש את תהליכי ניתוח המבנה של המילה  -קשיים לשוניים ופונולוגיים. 0

 . וזיהוי הפונמות

איות נכון מצריך שימוש בזיכרון ובאסטרטגיות  -חסך בתפיסה ובזיכרון בתחום החזותי. 7

 .אותיות תחיליות וסופיות, זכירת שורש המילה: למשל, חזותיות המרמזות על אופן האיות

בניתוח , מתבטא בקושי בזכירת הצלילים של אותיות המילה -חסך בתפיסה ובזיכרון השמיעתי. 3

 . הצלילים ובבניית מילים מהברות

וכן קושי בתרגום , בשל קשיים בקריאההפרעות בתיאום בין הזיכרון החזותי לזיכרון השמיעתי . 2

 . צורת האות לצליל מתאים

 ( 27: 7777, היימן) (.תנועתי)קינסתטי -בזיכרון המוטוריקושי . 5
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 :קשיי מתמטיקה. ה

השכלית  החל מגיל צעיר בהתאם להתפתחותו, ילד נחשף למתמטיקה בהדרגה, ה'פ פיאז"ע

בשל חסך בחשיפה , היעדר מוכנות לרכישת מיומנויות מתמטיות(. 0927, ה'פיאז)והמוטורית 

 .עלול לפגוע בילד בהמשך לימודיו, ובהתנסויות או בשל חסך בגירויים מתאימים

 : הבאים במתמטיקה נובעים מחסכים בתהליכיםליקויי למידה 

 .ובהכרת סמליםבתפיסה החזותית , קשיים בתפיסה מרחבית. 0

 .מיומנויות שפה ותקשורת דלות. 7

 .זיכרון קצר. 3

 (22: 7777, היימן). אסטרטגיות קוגניטיביות שאינן יעילות או שאינן מותאמות. 2

באה לידי ביטוי כאשר  מתמטיקההפרעת למידה ספציפית עם ליקוי ב DSM 5פ הגדרת ה "ע

זכירה של עובדות , מושג המספרהבנת  :מתגלה קושי מתמשך בלפחות אחד מהתחומים הבאים

 : דיוק בהסקה חשבונית, דיוק בחישוב או שטף החישוב, חשבוניות

הבנה לקויה של : לדוגמה)חישובים , עובדות מספריות, קשיים בשליטה במושג המספר. 0

חיבור ספרות במקום חיבור מספרים באמצעות זיכרון של  ,היחסים ביניהם, שיעורם, מספרים

 (.בלבול במהלך חישוב והחלפת פרוצדורות, עובדות מתמטיות

עובדות או , קשיים חמורים ביישום מושגים מתמטיים: לדוגמה)קשיים בהסקה מתמטית . 7

 (7703, ארנרייך יוסי)  (.פרוצדורות כדי לפתור בעיות כמותיות

השוואה והבנת הקשרים מתפתחת כאשר , התאמה, מתמטיות כגון ספירה היכולת לבצע פעולות

הבנה מרחבית ותפיסת , מיון והתאמה, קדיו, הילד מתנסה במשחקים שונים הדורשים מיקוד

להימנע מפעילויות הדורשות מיומנויות אלה ילדים לקויי למידה נוטים . מרחקים וכמויות, צורות

חסך במיומנויות יסוד ניתן לראות כי יש להם  ולכן, להשתתף פחות בפעילויות מהסוג הזהו

כך נוצר  .אשר הכרחיות לשפת המתמטיקה, התאמה ויצירת סדרות, שימור, כדוגמת יכולת מיון

 .מעין מעגל המשמר את הקושי של ילדים אלה

לקויי למידה במתמטיקה מתקשים גם בהעברת אינפורמציה רבים מניתן לראות כי , בנוסף

רית למשוואות ולאופרציות מתמטיות ולכן מרבים להשתמש בשיטת הניסוי מילולית ומספ

 . והטעייה בעת פתרון תרגילים מתמטיים ומתקשים ולהסביר ולפתור בעיות

 : מרכזיים של לקויי למידה המשבשים את רכישת המיומנויות בתחום המתמטיקההקשיים ה

ה מרחבית לקויה יתקשו לפתח ההנחה היא כי ילדים עם תפיס –קשיים בתפיסה המרחבית . 0

יצירת רצף , קשיים בתפיסה מרחבית משפיעים על פיתוח מיומנויות של התאמה. הבנה מתמטית

 . סוף וכדומה-התחלה, אחורה-קדימה, למטה-למעלה: סדרתי והכרת מונחים כגון

לקויי למידה במתמטיקה מתקשים בהפעלת  –קשיים בתפיסה חזותית או בתפיסה מוטורית . 7

בתפיסת , (מתקשים בספירה ברצף תוך הצבעה על הפריטים, לדוגמא)יכולות אלה יחדיו  שתי

בלימוד , של צורות גיאומטריות בתפיסה חזותית, באומדן, כמויות וזיהוי מהיר של מספר פריטים

כתוצאה מכך עלולים לשגות . בתפיסת פרופורציות, בזיהוי כיווני ספרות, מספרים וסמלים

 . כתב ידם אינו קריא והספרות אינן ממוקמות כהלכה, בחישובים מתמטיים

קשיים אלה גורמים לשיבוש בהקניית מונחים מתמטיים ראשוניים  –קשיים בשפה ובקריאה . 3

לקויי למידה המתקשים בהבנת השפה הדבורה ובקריאה עלולים (. חלק וכדומה, הרבה, מעט)
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להיתקל בקשיים בהבנת מונחים מתמטיים ובביצוע מטלות הדורשות הבנה מילולית הקשורה 

 . בכמויות

" שליפתן", זיכרון נדרש לשם הבנת מערכות הקשרים והחישובים המתמטיים –קשיים בזיכרון . 2

לזיכרון החזותי יש גם חשיבות רבה בלימוד צורות גיאומטריות . במהירות והתאמתן לבעיה

 . מתמטיים וסימנים

אסטרטגיות אלה מסייעות לתלמיד לבחור בדרך פעולה לשם  –חסך באסטרטגיות מתמטיות . 5

לקויי למידה מתקשים בבחירת אסטרטגיה וזקוקים להכוונה ולהמחשה בעזרת . פתרון בעיה

 .אביזרים

לקויי למידה במתמטיקה מתקשים בתפיסת הזמן  –קושי בתפיסת כיוונים במרחב ובזמן . 2

 .ולרוב הם טועים בזיהוי כיוונים של מספרים ואותיות, (בהערכת הזמן שנותר לסיום המשימה)

מיקום , לקויי למידה עם תפיסת גוף לקויה עלולים להתקשות בציור דמות –דימוי גוף דל . 2

 .ן ברכישת מיומנויות מתמטיותפרופורציות וקביעת מספר האיברים וכ, מדויק של איבריה

תגובה רגשית זו משבשת את יכולת החשיבה והפעולה כאשר התלמיד  –חרדת מתמטיקה . 1

, מקור החרדה הוא לרוב הפחד מכישלון או מפגיעה בדימוי העצמי. מתמודד עם בעיה מתמטית

 (25-22: 7777, היימן. )אך לעיתים המקור לכך פיזיולוגי

 

 (ADHD) והיפראקטיביותריכוז , הפרעת קשב. ו

ם שכיחים והרגלי למידה בעייתיים התנהגותייישנם מגוון תסמינים  ADHDתחת הכותרת 

  .וביניהם בולט הקושי של האדם לווסת את עצמו

מערכת העצבים  של לקויה נובעת מהתפתחותה הפרעת קשב וריכוז היא תופעה שכיחה למדי

מתלמידי בית הספר הם לקויי הפרעות קשב ההערכה היא ששלושה עד חמישה אחוזים  .המרכזית

 ,זקשיי ריכוו קשב קשיי: של הפרעת קשב הם העיקריים שלושת המאפיינים .וריכוז

  (.Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) ואימפולסיביותהיפראקטיביות 

הפרעת כל  ל גם יחד בכדי לאבחן"חייבים להופיע כל שלושת התסמינים הנ לא חשוב לציין כי

 :ילדים עם הפרעת קשב וריכוז יכולים להיות. קשב

 . אך לא היפראקטיביים ולא אימפולסיביים, חסרי קשב. 0

 .היפראקטיביים ואימפולסיביים אך עם היכולת לקשב. 7

 (27: 7707, מאונטסטפן)(. הנפוץ ביותר)היפראקטיביים ואימפולסיביים , חסרי קשב. 3

האחד : ה סוגים של דפוס התנהגות זהנעשתה לראשונה ההבחנה בין שלושDSM (0992 ) 2-ב

השני מאופיין בעיקר בהתנהגות היפראקטיבית והשלישי בהתנהגות , מאופיין בעיקר בקשיי קשב

 .מעורבת

הוא אינו מצליח לסיים , לילד עם קשיי קשב יש טווח קשב קצר –דומיננטיות של קשיי קשב . א

קשיי קשב . עלול לשכוח הכין שיעורי בית ולביא ציוד ודעתו מוסחת בקלות, אינו מאורגן, משימות

 (.אורות צבעוניים או מהבהבים ועוד, כמו רעשים)וריכוז מושפעים מגירויים סביבתיים 

היפראקטיביות משמעותה פעילות  –נטיות של התנהגות היפראקטיבית ואימפולסיבית דומינ. ב

אינו מתמיד במעשיו ודעתו מוסחת , ילד היפראקטיבי אינו קשוב לסביבתו .יתר או תנועתיות יתר
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נוע רבה לבמידה ויושב לאורך זמן הוא י) הוא מתקשה לשבת במקומו לאורך זמן .בקלות

 . לדלג ומתקשה להעסיק את עצמו בדברים, לקפוץ, לזוז הרבהנוטה  הוא(. תנדנד בכיסאולהו

 . הוא נוטה להיות חסר סבלנות ולהתפרץ בדברי אחרים, בנוסף

 .בשל דפוסי ההתנהגות הללו הילד עלול להיקלע לקשיים בבית הספר

 . אימפולסיביות או פעילות מוטורית מוגברת, חסך בתשומת לב: הם כל אלההמניעים ל

אימפולסיבית באה לידי ביטוי בקושי להשהות תגובה ובביצוע דברים בצורה מהירה  התנהגות

, (בכדי לעבור למשימה הבאה)האימפולסיביות גורמת לילד לסיים דברים במהרה . ורשלנית

 . דפוס זה נותר יציב אצל האדם כל חייו. ומונעת ממנו לבדוק את מעשיו

 .ראקטיביים היא תנועה מרובה ובלתי תכליתיתחשוב לציין כי התנועה של ילדים היפ, בנוסף

דפוס התנהגות זה מאובחן כאשר מצויים  –היפראקטיביות וקשיי קשב במידות שוות . ג

 (077-070: 7777, היימן. )סימפטומים של היפראקטיביות וקשיי קשב יחדיו

 

עבורם לילדים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות יש קושי להתרכז ולהתמקד והלמידה נעשית 

 .התעסוקתיים וקשריהם החברתיים, ההפרעה משפיעה על הישגיהם הלימודיים .קשה ביותר

  .בילדות וממשיכה לגיל ההתבגרות בדרך כלל לראשונה עם היפראקטיביות מאובחנתהפרעת קשב 

קיימים מקרים בהם ילדים אימפולסיביים מאוד מאובחנים כבר בגיל שנתיים שלוש ואילו בקרב 

יכול להיות כי ילדים אלה הצליחו . בית הספרבסביבות גיל תשע במתגלים התסמינים אחרים 

התגלו , אך כשגדלו ודרישות בית הספר הפכו למורכבות יותר, לפצות על הבעיה בגיל צעיר

 (27: 7707, מאונטסטפן) .לראשונה הקשיים
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 'גפרק 

  "החינוך המרפא"

 לפי הגישה האנתרופוסופית  "לקות"תפיסת . א

 . תחום הסיוע לילדים ובני נוער בעלי צרכים מיוחדים מתרחב ומתפתח לאורך השנים

ניתנות הגדרות חדשות ומתפתחות שיטות , בעקבות המחקר הרב בתחום מתגלים ליקויים חדשים

 . טיפול וגישות סיוע חדשות

מהי יש להקדים ולבחון , הגישה האנתרופוסופית פ"ע "לקות למידה"על מנת להבין כיצד נתפסת 

לשם כך ננסה להבין את ישותו השלמה של האדם . תפיסת האנתרופוסופיה לחריגות באופן כללי

 . ומתוך כך נגיע לדימוי האדם היסודי

ומתוך כך  מה מבחין בין בריאות לחריגות, אילו כוחות פועלים בה, בנויה נתבונן כיצד ישות זו

  .את נושא הלקותס נוכל לתפו

מאות פגמים  סקר, לשם כך. ניסה להציג דימוי מקיף וכולל של האדם (0929)קניג קרל ר "ד

דימוי האב טיפוס של שלוש השנים בזיהוי  שאפשרו לו למקד את תשומת ליבו ועיוותים פיזיים

 . הראשונות של ילד

יכולת , קוףהיכולת ללכת ז :הלידה והן שכל ילד נושא איתו דרך "שלוש המתנות"קניג הצביע על 

ישות בעלת הכרה וחיפוש אחד "שלוש אלה מאפשרות לאדם להיות . הדיבור ויכולת החשיבה

 ".עצמיותה

המאפשרים רוכש את הכשרים הוא במהלך שלוש השנים הראשונות האדם נולד כעולל חסר ישע ו

הגיע לתקשורת להתנועע בחופשיות ול, לו להפוך לישות אנושית המסוגלת לקרוא עצמה בשם

 . להסתגלות ולתורשה, זהו מעין נס משולש אשר מעבר לאינסטינקט. מודעת עם אחרים

הארצי עם שלוש של ישות אנושית הנולדת אל העולם , מתפתח, מתוך דבריו עולה דימוי דינמי

על ישות זאת להגשים ולהביא לביטוי את מה שטמון . מתנות שהן שלוש מטלות התפתחותיות

 .היכולות הללו אשר ייחודיות לאדםבשלוש 

ההתפתחות התקינה יכולה להיפגע בדרכים . פשוטה אינהשוב להבין כי השגת מטלות אלה כלל ח

 .חריפים יותרפגמים ישנם פגמים קלים ו, אין איש אשר מתפתח באופן מושלם. שונות

שכוללת את שלוש " שלוש השנים הראשונות של ילד"הבנת ההתפתחות התקינה של 

המכשולים עם היכרות הו, דיבור ויכולת חשיבה, התפתחויות היסודיות של תנועה חופשיתה

 . נפגוש באדם בכל גיללהבנת הליקויים ש היא הבסיס, עלולה לפגוש בדרכה שהתפתחות זו

יכולה , כאשר אחת מן היכולות הללו אינה מתפתחת כראוי או כאשר סדר ההתפתחות מופר

 . להתפתח לקות

תחום התנועה על כל : היכולות האנושיות היסודיות הולכות ומתפתחות במהלך החייםשלוש 

, זיכרון, תחום התקשורת המילולית ולא מילולית ותחום כשרי ההכרה הכולל דמיון, גווניה וסוגיה

 . היקש הגיוני וחשיבה יצירתית, ניתוח, הכללה, תודעה עצמית

 ?תוך התפתחות זופעילותו של האדם בנשאלת השאלה מהו מקומו ו

ישות שמהותה לחבר או למזג ניגודים  –" ישות של אמצע"האדם נתפס בחוגים אנתרופוסופיים כ

 . ומתפתחולאזן ביניהם באופן דינמי 

בין הנטייה כלפי  –" הקלות"לאיכות " הכובד"ן איכות על האדם למצוא איזון בי בתחום התנועה

 . (תנועתיות, השתנות, צמיחה) לנטייה כלפי מעלה( סטאטיות, יציבות)מטה 
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 . עוד בשנים הראשונות לחייו עליו לרכוש את יכולת לעמוד זקוף ומין הנגד לנוע בחופשיות

 .מגבלות ופגמים גופניים או נפשיים עלולים לנבוע מחוויה של כובד או כבדות בלתי מאוזנים

עם איכות של " נפרדות"על האדם למצוא את האיזון הנכון בין איכות של בתחום התקשורת 

כאשר הוא מאזן בין חווית היותו , עליו לרכוש יכולת ליצור קשר עם סביבתו ".חיבור עם הזולת"

  .בתוך עצמו עם חווית היותו עם הזולת

, האחד. יכולים להיווצר שני מצבי קיצון, כאשר לא נמצא היחס הנכון בין שתי איכויות אלה

הוא מצב שבו חווית , השני. חלק מהזולתאלא כ, מסביבתוו חווה עצמו כנפרד כאשר האדם אינ

 .  הנפרדות הזו היא מוחלטת ואין שום אפשרות לתקשורת

 ". כלליות"לבין איכות של  "ייחודיות"על האדם לחבר בין איכות של  בתחום ההכרה והחשיבה

לבין מושגים ורעיונות , פעמיים שהוא חש בעזרת חושיו-עליו להבחין בין הדברים הייחודיים והחד

המחברת בין מה שמועבר אלינו על ידי , ההכרהבין שני הקטבים הללו נעה . בעלי אופי כללי

      . כך אנו נותנים משמעות לדברים .החושים לבין הרעיונות הנצחיים והמושגים הקבועים

ל "חוסר איזון באחד או יותר משלושת התחומים הנ. ם אלו חשובים לשם התפתחות תקינהאיזוני

 . יוביל לסוג מסוים של ליקוי מבני או התפתחותי

 

עליו לחבר . ישות המחברת בין עולמותהוא  פ תפיסה זו הוא שהאדם"הדימוי היסודי ע, לסיכום

י ומתפתח באופן דינאמנעשה ניגודים תהליך החיבור ואיזון ה .בין העולם הארצי והעולם הרוחי

  .והלקות נוצרת כאשר משהו בחיבור לא מתרחש כהלכה

המוצבות בפניו כשלוש , שלוש משימות התפתחותיותעליו להשיג , בשלוש השנים הראשונות לחייו

 : פוטנציאליות "מתנות שמימיות"

 .הכובד והקלותכאשר הוא מאחד בין איכויות , היכולת לעמוד זקוף ולנוע בחופשיות. 0

תוך איזון בין חווית היותו בתוך עצמו עם חווית היותו עם , היכולת ליצור קשר עם סביבתו. 7

 . הזולת

 . כאשר הוא מאזן בין קשב לפרטים הייחודיים לו לבין ידע והבנת הכללי, היכולת לרכוש חשיבה. 3

  (1-02: 7779, שליב)

החריגות . ברוח האדם שלםהיא כי , בהתבוננות זו בישות האדם אחד הדברים החשובים ביותר

 .  פ הגישה האנתרופוסופית"נקודה זו היא הבסיס לריפוי ע .נוצרת  בחיבור שבין אדמה לשמיים

 

 . האדם הינו ישות מורכבת וניתן להסתכל עליו מכל מיני פריזמות

 . ודות מבט גם יחדחשוב להבין כי המציאות האנושית השלמה היא שילוב של כמה נק

 .כעת נתבונן באדם מנקודת מבט מבנית, ישות האדם מנקודת מבט התפתחותיתעד כה עסקנו ב

 . המערכת הריתמית והגפיים, הראש: ישנן שלוש מערכות הפועלות באדם

, דרך החשיבה -בראש : ומבטא עצמו בצורה אחרת" האני"בכל אחת מן המערכות הללו פועל 

 .דרך כוחות הרגש –דרך הרצון ובמערכת הריתמית  -בגפיים 

ונוצר מצב שבו רכיב אחד עובד , לקות נוצרת כאשר אחד מן הכוחות הללו אינו פועל כהלכה

 .בצורה חזקה מדי והשני בצורה חלשה מדי

, אופיין בקשיי ריכוז ומוסחות דעתהפרעת קשב נוצרת כאשר קוטב הראש מ, נקודת מבט זופ "ע

אינו נשלט ואימפולסיבי וברגש יש קושי מסוים לחוש את העצמי ולווסת את  קוטב הרצון
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ניתן לומר שבהפרעת קשב יש חוסר של כוחות רצון בחשיבה וחוסר של חשיבה , כלומר. הרגשות

 . ברצון

  

 הוא ברצון קורם של רוב ליקויי הלמידהמ ,פ הגישה האנתרופוסופית"ע, רחבה יותר מנקודת מבט

זאת בשונה מהגישה הרווחת כי מקור הליקויים הוא (. גם אם הביטוי שלהם הוא בחשיבה)

 .לקשת של הפרעות נפשיותשטיינר משייך , ת הפרעות החשיבהא .בחשיבה

 (.חושי הרצון)התחתונים קושי בחושים /לקות למידה נתפסת כבעיה, כלומר

י החדרת כוחות "הטיפול בלקויי למידה נעשה ע, האנתרופוסופית פ גישת החינוך המרפא"ע

חוש , חוש החיים, חוש המגע(: חושי הרצון)י חיזוק ארבעת החושים התחתונים "חשיבה ברצון וע

 .ארבעת אלה מהווים תשתית קריטית ללמידה והתפתחות. התנועה וחוש שיווי המשקל

המצע עליו , מגע בגדיו, י מגע אנושי"החוש הראשון שרשמיו אופפים את התינוק ע: חוש המגע

  (22-21: 7772, גרשוני. )צעצועיו, שוכב

בעולם אשר נמצא " נתקלים"ובעזרתו אנו  האספקט החומרי של העולםחוש זה מקשר אותנו עם 

". תן-קח"נו אנו מקיימים יחסי כשאנו נוגעים בדבר אשר נמצא מחוץ לגופ. מחוץ לגופנו הפיזי

 (0902, שטיינר). משהו מתרחש בתוכנו, עורנו בא במגע עם העולם ובעקבות מגע זה

 .דרך המגע אנו מבינים מהם גבולות גופנו

. חוש זה מאפשר לנו לדעת מה המצב הפנימי שלנו ובאמצעותו אנו קשובים לגופנו: חוש החיים

חוש החיים בא לידי ביטוי בקיום שיתוף . המתרחשים בגופנובחוש זה מעורבים תהליכים עמוקים 

 .פעולה הרמוני בין אברי הגוף שלנו

מספק חוש החיים . וש זה אנו חווים את החיים בקרבנו ונעשים מודעים למתחולל בגופנובעזרת ח

ו האם אנ מרגישים ,הנאה, כאב, עייפות ,מרגישים רעב ושובע בעזרתו אנו, לנו תחושות לגבי גופנו

 ? האם אנחנו בריאים? חיים

חוש זה מאפשר לנו לדעת שאנו בתנועה ובעזרתו אנו מודעים לאופן בו חלקי גופנו : חוש התנועה

בעזרת חוש זה אנו (. תנועת הגרון בדברנו, תנועות כגון כיפוף היד או הרגל)נעים זה ביחס לזה 

בהן מיקומם של אברי הגוף משתנה , ומודעים לכל התנועות הפנימיות ו במרחבנאת מצבקולטים 

 . ביחס לאברים אחרים

בברך , בירך, בכתף, איבר בלסת, אוזניים, עיניים: לחוש זה יש כמה מרכזים: חוש שיווי המשקל

אנו מרגישים שאבדנו , כל הנקודות הללו יוצרות קו דמיוני שבכל פעם שאנו סוטים ממנו .ובעקב

הן עדויות להתערערות שחלה בחוש , חולשה או סחרחורת הגורמות לנו ליפול .שיווי המשקלאת 

אנו מגייסים את חוש שיווי המשקל כאשר עלינו להתייחס לעולם שסביבנו ולמצוא בו את . זה

 (0902, שטיינר). למטה-למעלה, שמאל-מיקומנו מבחינת ימין
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והשפעתם על לקויות " שיעורי העזר"גישת פ "ע ציוני דרך בהתפתחות תקינה. ב

 למידה

שלבי ו דרך אותם ציוני דרךצפויים ילדים שונים לעבור , האינדיווידואלייםעל אף ההבדלים 

 .הן נקודות מפנה בהתפתחות האדם ציוני הדרך הללו .אשר סדר הופעתם קבוע, התפתחות

אך ציוני הדרך ההתפתחותיים , יש קצב התפתחות שונה שוב להבין כי אומנם לילדים שוניםח

ציוני דרך אלה . מאפשרים הבנה כללית לגבי השינויים שיש לצפות שהילד יעבור עם גדילתו

אחד עם מסגרת הזמן משמשים כסימני אזהרה במקרים בהם ההתקדמות אינה עומדת בקנה 

  .הכללית המצופה

וכאל  אל סימנים להתפתחות התקינה של הילדלציוני הדרך ההתפתחותיים כניתן להתייחס 

, מאונטסטפן. )דמות הילדמסייעים לנו לקבוע אם ישנה סיבה לדאגה באשר להתקסימנים ה

7700 :37-39) 

ההנחה היא שמרבית הליקויים הם תולדה של אי , החינוך המרפא האנתרופוסופיפ גישת "גם ע

  .השלמת השלבים ההתפתחותיים בשביעון הראשון

פ הגישה "הוראה תומכת בלקויי למידה ע - Extra lesson" )שיעורי העזר"מפתחת , מקאלן אודרי

  .ניסתה לתת מענה לנושא זה, (האנתרופוסופית

( במיוחד אלה הקשורים לאינטגרציה של דפוסי תנועה ותגובה) אי השלמת ציוני הדרך הללו

 .גורמים לקשיי למידה

תפיסת התפתחות הילד בשנים נסקור את , בכדי לבחון מהם השלבים בהתפתחות תקינה

 :הראשונות

מתרחשת כאשר התינוק עוזב  ההתעוררות הראשונה של האדם אל גופו הפיזי :התפתחות התנועה

 . את רחם אימו ומחל את המסע אל תעלת הלידה ומשם אל אוויר העולם

באופן . זמנו בתנוחה אופקית וממנה עוקב אחר העולם הילד מבלה, בחודשים הראשונים לחייו

 . זיז ידיוהלעקוב אחר תנועה וצליל ול, הדרגתי הוא יחל להזיז את ראשו ימינה ושמאלה

הידיים והזרועות הם האמצעים בעזרתם נע , תשעת החודשים הראשונים הם הזמן בו הראש

 . וכאשר הידיים והזרועות נושאים את משקל גופ, התינוק במרחב

, הורים שדוחפים את ילדיהם למצב אנכי לפני הזמן. אל לנו לזרז את הבשלתם של תהליכים אלה

שוללים ממנו את הזמן הנדרש לפיתוח שליטה על היציבה של הגוף וכן את הקואורדינציה 

השמחה שחש ילד מההישגים בשלב . הנרכשת בשלב האופקי, הטבעית בין תפיסה לבין תנועה

 . היא הבסיס לביטחון העצמי החיוני ללמידה, ההתפתחותי הזה

לנוע בחופשיות ולהרגיש בטוח , היכולת לעמוד זקוף)הצעד העיקרי המוביל לאוריינטציה מרחבית 

המודעות הגופנית והמרחבית מתרחשת כאשר בזחילה מופעלות שתי  .היא הזחילה( במרחב

צד אחד של הגוף אמור להפוך  מגיע השלב בו( 2עד גיל )בשלב מאוחר יותר . המיספרות במקביל

אז מתרחשת צמיחה של ההמיספרה השמאלית (. עיניים ואוזניים, גפיים)לדומיננטי לעומת האחר 

ילדים אשר אינם רוכשים את . ולאחריה שתי ההמיספרות מתפתחות לתפקודים שונים

 .ילהלמעשה ממשיכים לשלב מאוחר את השימוש של שתי הידיים בזח, הדומיננטיות של יד אחת

זהו רגע דרמטי שכן באמצעות כוחותיו העצמיים . הילד מרים עצמו וצועד במרחב, בערך בגיל שנה

השגת היציבה האנושית חשובה ליכולת . הוא מתגבר על כוח הכבידה, ובתיאום של כל שרירי הגוף

השרירים , התיאום הספונטני בין מבנה השלד. להשיג מיומנויות אחרות בשלב מאוחר יותר
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כתיבה ופיתוח , נדרשים בקריאה, ההחצנה של רשמי החושים על פי רצוננו/וההפנמה, ביםוהעצ

 . חשיבה מופשטת

הגדילה מואצת והגפיים . כל הגוף נע במקבילכאשר מתרחש , השלב האחרון בהתפתחות התנועה

יה הילד יכול לחוות את הקשרים בין חלקי גופו והגיאוגרפ. מגיעות לפרופורציה בה ימצאו בבגרות

זהו הסימן , כאשר הילד יכול לאחוז באוזנו הנגדית עם היד מעבר לראש. של הגוף הושלמה

ואלו השלימו את גדילתם , שהמרכיבים הרוחיים והנפשיים של ישות הילד חדרו לגפיים

 .הפרופורציונאלית

משפיע על התפתחות היחסים המרחביים , ללא הזמן הנדרש לגיבושם, רכישת הכישורים שתוארו

 . קדימה-אחורה, למטה-למעלה, שמאל-ימין: וכמ

, ללא האצות מיותרות, ילד בריא אשר מקבל את האפשרות להגיע לכל צעד התפתחותי בזמנו שלו

  (9-02: 7773,מקאלן.)וצר בסיס ליכולות למידה עתידיותכך שי, נות כושר אחד על גבי השנייוכל לב

 

 למידהליקויים התפתחותיים אפשריים בקרב לקויי . ג

הוא . ולהרגיש בנוח בתוך גופו הפיזי" להיכנס"משימתו העיקרית של הילד היא , בתהליך הגדילה

י חיקוי תנועותיהם ומחוותיהם של המבוגרים סביבו עד שלבסוף הן הופכות לחלק "עושה זאת ע

חלקם נעים ביציבות ובביטחון וחלק אינם . ניתן לראות כיצד כל ילד נע באופן שונה. ממנו

בעזרת כוחה של )התמירו בהדרגה , הילדים שנעים בביטחון. גישים בנוח בתוך גופםמר

 . את הדפוסים שחיקו לתוך ביטויים של יכולותיהם העצמאיות( האינדיווידואליות

יחושו לא בנוח בגופם אשר יהפוך , ילדים אשר לא מצליחים להשתחרר מהתנועות שחיקו ואילו

 . לעול מתסכל שעליהם לשאת

או שהולך , לחסימה בתנועה היא של ילד שכותב רק עד היכן שהמרפק או הזרוע מגיעים דוגמא

 (05-02: 7773, מקאלן. )ושאר הגוף אינו מעורב, רק עד היכן שהמותן שלו מגיעה בתזוזה

או , שהילד אינו חש כיצד הוא נע במרחבאצל לקויי למידה פעמים רבות קיים קושי המתבטא בכך 

י חוסר הבנתו את משמעות "קושי זה בא לידי ביטוי באופן לימודי ע .למרחבאת הקשר בין גופו 

הוא אינו , מבחינת התחושה הפנימית(. החלק במשפט אשר מנחה אותנו במרחב)מילות היחס 

תדרוש מהילד זמן " גע בראשך עם ידך הימנית"של  הוראה, למשל. מקשר את התנועות שלו לגופו

 . תנועת המורה הילד אינו מצליח לחקות אתנוכל לראות ש, וסףבנ. חשת תגובהחשיבה לפני שמתר

פיתוח תחושת שיווי משקל ותחושת התנועה העצמית קשורות לתרגום של פעילות הגוף ביחס 

התנועה , ביניהם כוח הכבידה, שיווי משקל מבטא פעילות הדדית בין גורמים שונים. למרחב

היכולת ליצור שיווי משקל ואינטגרציה של מערכת היציבה היא . במרחב וכוח שרירי השלד

היכולת לפתח , לימוד שפה, העצמאות של שני חלקי הגוף, וש בחפציםהבסיס ליכולות של שימ

 . יצירתיות והיכולת ללימוד אינטלקטואלי

נכנסת לפעולה כדי לווסת תפקודים נמוכים ( רמה גבוהה של תפקוד הגוף)כאשר קליפת המוח 

 . יכולות הלימוד פוחתות( שיווי משקל, כגון תנועה)יותר שאמורים להיות אוטומאטיים 

יעבוד על פעולות דיבור תוך תנועה בכדי להכריח את התנועה , פ גישת החינוך המרפא"טיפול ע

 (25-22: 7775, אצל ווילי, מקאלן. )להיות אוטומאטית

עלול לגרום להיווצרות קשיי ( בשבע השנים הראשונות)אי השלמת השלבים ההתפתחותיים הללו 

 . למידה בעתיד
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 'דפרק 

 זיהוי לקויות למידה 

 .לאבחון מוקדם של ליקויי הלמידה נודעת חשיבות מכרעת בכל הקשור לסיכויי ההתמודדות

כך יוכל הילד להפיק תועלת לטווח הרחוק הן , ככל שלקויות למידה מאותרות מוקדם יותר

הערך העצמי והיחס שלו כלפי בית הספר , מבחינת יכולות הלמידה והן מבחינת הביטחון העצמי

 ( 22: 7707, נטסטפןמאו. )ונושא הלמידה

כי  ניתן לראות, בבתי ספר ולדורף תומכתמתוך הראיונות אשר ערכתי עם מורות להוראה 

התבוננות אמיתית  באמצעות. כלי מרכזי בתהליך זיהוי הקשיים בבית הספרההתבוננות היא 

 . ועמוקה נוכל לגלות קשיים וצרכים שעלולים לצוף בקרב ילדים

בצורה דינאמית ולא נוקשה נתבונן . ן כבוד לאינדיווידואליות שלובילד תוך מתחשוב להתבונן 

 . צורךבקשה או , י כל ילד מביא בפנינו סודכונזכור 

אך גם , בנורות האזהרה ובציוני הדרך המקובלים, חשוב להיעזר בידע קודם במהלך ההתבוננות

 . ושקטים בכדי להבין מה אותו ילד מיוחד שניצב לפנינו מביאלהישאר פתוחים יש 

 . רצון, רגש, חשיבה –תבונן בילד דרך שלוש המערכות הפועלות באדם נ

 . ל נוכל לגלות את תמונת הילד וקשייו"על ידי התבוננות בכל אחת מהמערכות הנ

 :אוגדו מתוך ראיונות שערכתי עם מורות להוראה תומכת בבתי ספר ולדורףשסימני הזיהוי להלן 

  :התבוננות בחושי הרצון

מקורן של לקויות הלמידה הוא ברצון וקשור לחושי הרצון פ הגישה האנתרופוסופית "ע, כאמור

 . ולכן באמצעותם נוכל לזהות ולטפל בלקויי למידה

  (.כיצד הוא עובד ופועל)ועל כוחות הרצון של הילד  ההתפתחות של חושי הרצוןנסתכל על 

חשבון אשר קשיים בכתיבה וקשיי , ליקויים בחושים הללו יבואו לידי ביטוי בקשיי קריאה

 . קשורים לחוש התנועה ולחוש שיווי המשקל

 . חש את התנועה של אברי גופנו זה ביחס לזהאשר חוש התנועה קשורים ל :קשיי קריאה

משום שהקריאה מתבצעת דרך )ליקוי בחוש זה יבוא לידי ביטוי בקושי בפענוח של האותיות 

  .'בתכנון וכו, בקשיים גרפומוטוריים, (שבעיןתנועת השרירים 

  :קשיי קריאההסימנים ל

בלמידת הקשר  מתקשה, ת ומאומצתאיטי קריאתו, שוגה בקריאה: ילד אשר מתקשה בקריאה. 0

מתקשה , בחיבור של חלקי מילה למילה שלמה מתקשה, שבין אותיות וסימני ניקוד לבין הצלילים

  . בזיהוי שמות האותיות

וכל נ. מעידים על קושי, ההנחה היא שרתיעה או הימנעות מקריאה :ילד אשר נמנע מקריאה. 7

ניתן לראות )והמוטיבציה שלו לקרוא ונות הילד בל אינדיקציה טובה לכך כאשר נבחן את נכלק

 . ('חוברות וכו, האם הוא מנסה לקרוא שלטים ברחוב

 . 'הקריאה עד סוף כיתה גאמורים לסיים את תהליך רכישת  ילדים בבתי ספר וולדורף* 

לכן עלינו לשים לב לילדים אשר מתקשים , ילדים שהרכישה שלהם תקינה ילמדו לקרוא די מהר

 . ביחס לשאר הכיתה

 .לידי ביטוי כאשר הילד לא מצליח לשחזר או להסביר את שקרא בא: הבנת הנקרא ושיק
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 בין גופנולהתמצאות המרחבית שאחראי אשר חוש שיווי המשקל קשורים ל :קשיי כתיבה

בהתמצאות , בזמן כתיבה (ומספרים)אותיות  ליקוי בחוש זה יבוא לידי ביטוי בהיפוך. למרחב

המקובל ן בכתיבת האותיות בכיוון הפוך מו (בדף ובמחברת כולה) ארגוןבקשיי , מרחבית לקויה

אלא עושים מה שיוצא להם בצורה , ילדים אשר אינם כותבים את האותיות מלמעלה למטה)

 . (אינטואיטיבית

 : נוכל להבחין בדברים נוספים אשר יעידו על קשיי כתיבה, במהלך עבודת המחברת

נתבונן כיצד הילד מתארגן בדף והאם ישנם קשיי ארגון  –אוריינטציה כללית בדף אופן הכתיבה ו *

 (. עבודה מאורגנת ומסודרת, רווחים, מרחק, אומדן של גודל, אי עקביות בכתיבה)

נוכל להבחין בילדים אשר מתקשים למצוא את כיוון המחברת הנכון ועלולים לפתוח את , בנוסף

  .מכיוון אחרמחברתם בכל פעם 

קשור ליכולת )מצליח להעביר את הרשום על הלוח למחברתו הילד נבחן האם  - העתקה מהלוח* 

 (.ראייה, מיקוד, תכנון, ארגון, יד-קשר עין, מוטורית-הגרפית

 . ויש לפנות למורה תומכת נחשב תקין אך לאחר מכן כבר לא' עד אמצע כיתה א –כתב ראי * 

. חוזרת בכתיבה ושל חשיפה לקריאהשגיאות כתיב הן פונקציה של התנסות  –שגיאות כתיב * 

, מסיבה זו. כך יהיו פחות שגיאות, ההנחה היא שככל שהילדים יתנסו יותר בכתיבה ויקראו יותר

. טרם יאובחן כלקויי למידה, ילד אשר נמצא בתחילת תהליך הכתיבה ויש לו טעויות כתיב רבות

יש , שגיאות הכתיב אינן נעלמות עם הגיל ועל אף התנסויותיו הרבותי אך במידה והמחנך מבחין כ

אם שגיאות הכתיב הן ברמה של הבחנה צלילית , בנוסף. לבדוק האם מדובר בלקות למידה

 . חשוב שהמחנך יפנה למורה תומכת לאבחון( החלפת אותיות דומות במילה, למשל)

, ושי לשרטט את האותיותק ,מגיל הילד כמצופהבציור קושי  :סימנים נוספים לקשיי כתיבה *

  .כתיבה איטית מאד, כתב יד לא קריא, (על כך ארחיב בהמשך) אחיזה לקויה של כלי הכתיבה

 

קשיים עלולים לבוא לידי , בהקשר לחוש שיווי המשקל ולהתמצאות המרחבית :קשיים בחשבון

 .היפוך מספריםבוי בקושי בהבנת רצפים של מספרים וביט

על אופן , יש לשים לב בין היתר על ההתמצאות המרחבית שלו, מתבוננים בילד כאשר אנו

נמנע מלהשתתף , במידה ונבחין כי הילד מהסס במעגל. השתתפותו בשיעורים ובמעגלי החשבון

ננסה לעבוד איתו בצורה פרטנית ודרך , איטי בעבודת המחברת, ולענות במהלך שיעורי חשבון

 .לקות למידה או בקושי למידה חולף הקשור לבשלותעבודה זו להבין האם מדובר ב

, האם זקוק לעזרה, בעת העבודה הפרטנית נוכל לשים לב האם הילד מתקשה בפתרון תרגילים

 ?האם זקוק לתיווך מילולי או מוחשי

, בשבירת עשרת בספירה, קושי במנייה, קושי בזכירת עובדות יסוד :סימנים לקשיים בחשבון

אי , (בעיות מילוליות)קושי בהבנת סיטואציות חשבוניות , של מספרים קושי בתפיסה ובכתיבה

 .בין בעיות בחשבון לבין חישובים הבנת הקשר

 

לחוש שיווי המשקל ולחוש התנועה גם במהלך התבוננות בריתמוס הקשורים ניתן לזהות קשיים  *

ובכלל באופן )במעגל עמידה אופן הב, בעבודה בגינה, מסלול הבוקר בזמן :בכיתה( בסדר היומיומי)

 (.תרגילי הכיתההתנועה ב

מדי בוקר יוצאים ילדי בית ספר ולדורף לחצר ועורכים פעילויות שונות : מסלול הבוקרבקשיים 

 . קפיצה ותנועה, הקשורות לשיווי משקל
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, שיווי המשקלחוש תמונה של קשיים ב יכולה לגלות לנומסלול הבוקר התבוננות בילדים בזמן 

יכולים לרמוז על קשיי ( חושי הרצון)קשיים בחושים אלה , כאמור. מגעחוש הובתנועה חוש הב

 . למידה

אחיזה טובה של הגוף תאפשר . חוש שיווי המשקל מרמז לנו האם הילד מסוגל לשבת טוב בגופו

 .פניות ללמידה ולפיתוח יכולות למידה

נתבונן בילדים בזמן . נותמשקל של הילדים בפעילויות שוברמה התנועתית ניתן לבחון את שיווי ה

 : מסלול הבוקר ונשאל עצמנו שאלות הקשורות לשיווי משקל ותנועה

 ?האם מצליח ללכת על הקורה לפנים ולאחור -בעת הליכה על קורה  *

 ?קצב אחיד, האם קיים ריתמוס? האם הילד מצליח -בעת דילוגים * 

האם מבין מתי ? את ריתמוס הקפיצההאם מבין ? כיצד הילד מניע את גופו  -בזמן קפיצה בחבל * 

? האם מזהה ימין ושמאל? האם מצליח לבצע תנועות הדורשות הצלבה? עליו להיכנס לקפיצה

האם ער לקצב ? האם מצליח למנות כראוי את מספר הקפיצות המבוקש בכל שלב ולשלבן בקפיצה

 ?של חבריו במהלך הקפיצה ומצליח להשתלב בקצב

 

 .עבודת המחברת בילדים בזמןדי התבוננות נוכל לזהות קשיים גם על י

נתבונן כיצד הילד מתארגן בדף והאם ישנם קשיי ארגון  –אופן הכתיבה ואוריינטציה כללית בדף  *

 (. מאורגנת ומסודרתשאינה עבודה , רווחים, מרחק, אומדן של גודל, אי עקביות בכתיבה)

האם הוא מגייס את . נתבונן כיצד הילד יושב בזמן עבודת המחברת –אופן כתיבה ומנח ישיבה * 

 ? כל הכתף והזרוע לכתיבה מאומצת

 . נבחן כיצד הילד אוחז את כלי הכתיבה –אחיזת עפרון * 

אך היא , "לא נכונה"אחיזה שנחשבת , כלומר)האם אחיזתו פונקציונלית ? האם אחיזתו נכונה

 .אחיזה לא יעילה תעיד על קשיים בתנועה ובמגע(. בהטובה ומספקת משענת יציבה לכלי הכתי

קושי בגיאוגרפיית גוף החלפת יד תעיד על . נבחן האם הילד מחליף יד בעת הכתיבה, בנוסף

חוסר הבשלה של יד דומיננטית שיש לה השפעה רבה על ארגון קשב ולמידה ו, והתמצאות במרחב

 . באופן כללי

הילד אמור לאמוד את לחץ כלי )די על כלי הכתיבה ניתן לראות האם הילד מפעיל כוח רב מ

 . קשיי אחיזת עיפרון יעידו ליקוי בחוש המגע .(הכתיבה הנכון כך שלא יהיה חזק או חלש מדי

 

אשר נערכות  שונותה תאומנוהפעילויות נוכל לזהות קשיים גם על ידי התבוננות בילדים בעת 

 . לפעילויות האומנות מקום מרכזי בריתמוס השבועי בבתי ספר ולדורף. בבית הספר

יד אשר -ובתיאום עין במוטוריקה עדינה, להציף קשיים בקשב תבוננות בפעילויות הללו יכולהה

 . יעידו על ליקויים בחושי הרצון

מהו ? כיצד אוחז את המסרגות, התארגנות הגוף שלו תבונן עלוכל להנבזמן שהילד סורג  :סריגה

? האם מצליח לבצע הצלבות? מהירה ולא מדויקת? האם היא איטית ומסורבלת? טיב העבודה

 ? הרקמה/אם מבין את תנועת הסריגה? האם מצליח לבצע סנכרון בן יד ימין לשמאל

האם מניח אצבעותיו ? נתבונן כיצד הילד אוחז את החלילית בעת נגינה בחלילית :נגינה בחלילית

האם מצליח לנגן  ?חלשה מדי/האם מצליח לווסת נשיפתו כך שלא תהיה חזקה? בחוזקה עליה

? פ את המנגינות והתווים"האם מצליח לזכור בע? האם עומד בקצב של שאר בני כיתתו? כראוי

  ?האם מצליח לזהות את התווים על ידי שמיעה בלבד



29 
 

רודולף שטיינר י "עאמנות מחול שנלמדה בראשית המאה אוריתמיה היא  :שיעור אוריתמיה

את הביטוי התנועתי של המשמעויות מהווה  אוריתמיה. דרמה ומחול, ומביעה בתנועה מוסיקה

 .לה והמחווה בחלליהמ, הרוחיות של הצליל

 ?תףכיצד נע במרחב הכיתתי המשו. הילד בעת שיעור אוריתמיה נוכל להתבונן בתנועתו במרחב של

 ? האם נשמע לקצב התנועה? כיצד מותח ידיו? האם מצליח לבצע את התנועות

קושי בפירוש , קשיים רגשיים, בקשב, יכולים להעיד בין היתר על קשיים במגע, קשיים בפעילות זו

 . סיטואציות

 

, שאלות לגבי יכולת החיקוי של הילד באופן כללי בפעילויות האומנות השונות נוכל לשאול עצמנו* 

עוצמת , עוצמת הצבעים)עוצמת ואופי העבודה בציור , אופי ועוצמת השירה, עוצמת הדיבור

 .(זמן וקצב העבודה, אופן מילוי הדף, מידת עיצוב צורות, החריטה על הנייר

 

 :התבוננות בתפקוד הרגשי חברתי

החל מהתפרצויות זעם ועד , ה של התנהגויותקשיים רגשיים יכולים לבוא לידי ביטוי בקשת רחב

 .כל אלה משפיעים על פניות וזמינות הילד ללמידה. להתכנסות והסתגרות

 .ןהרי שהן עלולות להעצים אות, למידה ותים הן אינן מהוות מקור ישיר ללקוחשוב להבין כי גם א

חוסר אמון , ללקויות הלמידה מתלווה דימוי עצמי נמוך אשר גורם לתחושת כישלון פעמים רבות

עליו לשים לב לאלו . על המחנך להיות ערני וקשוב לילדים. ביכולות והימנעות מהתנסויות שונות

 (. עבודת מחברת/לדוגמא מפתרון תרגילי חשבון)אשר לעיתים תכופות נמנעים מפעילות מסוימת 

לילדים רבים עם לקויות למידה יש . ם מהוות נורת אזהרה ללקויות למידהג בעיות חברתית

 .רגשותיו ומחשבותיו, הם מתקשים לקלוט את האחר בכוונותיו, קשיים בפירוש מצבים חברתיים

להסתכסך ולא , לילדים שנוהגים לריב, הזמן לבד רובמצאים על המורה לשים לב לילדים שנ

שלא מצליחים להיכנס למשחקים השונים או ליצור  לילדים, להסתדר עם חבריהם לכיתה

כל אלה יכולים להעיד על קשיים חברתיים שהן כאמור נורת אזהרה . אינטראקציות חברתית

 . לקיום לקויות למידה

 

 :התבוננות בחשיבה

. משתמש הילדלאופן הדיבור ולשפה שבה  כמורים ומחנכים נוכל לשאול עצמנו שאלות הנוגעות

האם ? נוכל לשאול עצמנו כיצד הילד מדבר. שוב מאוד להערכת יכולות חשיבההשפה היא כלי ח

האם ? האם חסרות לו מילים? האם הוא בולע מילים בעת דיבור ?ברורה וקולחת, שפתו עשירה

  ? במקום לומר מילה מסוימת הוא מחפש דרך עקיפה להגדיר אותה

 . יים אשר משפיעים על ההבנההשאלות הללו יכולות להצביע על קשיים בשליפה ובשיום שפת

נאלץ להשקיע מאמצים רבים במקומות שלאחרים זורמים , ילד שהשפה אינה אוטומאטית עבורו

 .ניות הילד ללמידהם לגרוע מפהמאמצים הללו עלולי. ופשוטים

 . מסוימים מבחינה תחבירית ישנם ילדים רבים עם לקויות למידה שיתקשו להבין משפטים

הם מאבדים את חוט המחשבה ובעקבות כך הם , משפט אחד מדברי המורה ברגע שהם לא מבינים

 . כולו השיעורד את עלולים לאב
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התנהגותו הכללית של ולגלות מהי " כוחות החיים"נוכל לערוך התבוננות רחבה יותר במישור  *

 .הילד בזמן השיעור

 :נוכל לשאול עצמנו את השאלות הבאות לגבי התנהלותו בכיתה

 ?האם הוא מרוכז בנעשה בכיתה או נראה חולמני ומרחף? מתנהג במהלך השיעורכיצד הילד 

 ? האם הוא מצליח להתרכז במורה או שמא עסוק ברעשים ובחברים שסביבו

האם הוא פעיל ותנועתי או ? אופי ההליכה? אופי התנועהמה  ?ולמנוחה שקטמה היחס בין תנועה ל

 ?האם פתוח או סגור ומתכנס? שקט

 ? או מוותר ומתייאש במהרהבמשימה  האם מתמיד

חשוב לתת )? מהי מידת השתתפותו? האם הילד נוהג להשתתף במהלך השיעור או נמנע מלענות

מצד אחד יכול להיות שהוא לא משתתף משום שאינו מבין או . מקום לאינדיווידואליות של הילד

 (.אינו מרוכז בנעשה ומצד שני יכול להיות שהוא פשוט מופנם וביישן

 

 . על קשיי למידה רמזיכולים לגם  קשיי זיכרון* 

 .מדקלמים התלמידים טקסטים שונים, כחלק מהריתמוס היומי בבית הספר

את  בעל פה אשר יתקשו לזכור נוכל לזהות את אלו ,התבוננות בילדים בזמן השיעור הראשיעל ידי 

, ת פעולות החשבוןבזכיר, ילדים אלה יתקשו גם בזכירת רצף האותיות. השונים הדקלומים

עלינו להיות ערניים לקשיים העלולים לצוף בקרב הילדים  .בשחזור סיפור אשר שמעו קודם לכן

 .הללו

 

 .חוש הראייה וחוש השמיעהשני חושים מרכזיים נוספים אשר משפיעים על לקות למידה הם  *

  –חוש הראיה 

גירויים שמשתנים כל העת היא כרוכה בהתבוננות במספר . הראיה היא תהליך דינאמי מורכב

ילדים זקוקים , כלומר. משמעות הגירויים הללו וחשיבותםוביכולת לפרש את  בזמן ובמרחב

  .כדי שיוכלו לקרוא וכתוב כראוי כאחד חזותיים טוביםלראייה טובה ולכישורים 

נובעת מכישורים בעצם אך הבעיה  2/2בדיקות הראייה מראות תוצאה של , במקרים רבים

 . להעתיק מהכתוב ולכתוב, ירודים אשר מפריעים ליכולת הילדים לקרוא חזותיים

וזוהי הנחה מוטעית משום שהבעיה היא  התנהגות הילדים הללו נתפסת כחוסר קשב בזמן קריאה

 . על כן יש לבדוק את שני הדברים הללו בבדיקת ראייה. בעצם בעיבוד החזותי

כאשר אנו מבחינים באחד )בעיבוד החזותי להלן התנהגויות ותסמינים הקשורים בבעיות  -

 (:מהמצבים הללו יש לבדוק האם קיימת בעיה בראייה או במיקוד ראייה

ילד , או על כאבים בעינייםמתלונן תכופות על כאבי ראש ילד ה, מתקשה בהעתקה מהלוחילד ה

 ,קריאהילד המטה ראשו או עוצם עין אחת בעת , המשפשף בעיניו או מצמצם עיניו לצורך מיקוד

ילד האוחז , (במקום הנעת העיניים בלבד)ילד המניע ראשו על מנת לעקוב אחר שורה כתובה 

 .ילד אשר נמנע מקריאה לעיתים תכופות, באופן קבוע ספרים או דפי עבודה בזווית לא שגרתית

 ,אי התייחסות לפיסוק, דילוג על שורות: גם טעויות בכתיבה יכולות להיות קשורות לבעיות ראייה

קריאה , קריאת מילה בעמוד אחד ואי זיהוי אותה מילה בעמוד הבא, שינוי סדר אותיות במילה

, מאונסטפן). קושי בהבנת סמלים, הבנת נקרא לקויה למרות אוצר מילים רחב וטוב, איטית

7700 :99-077) 
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  –חוש השמיעה 

ללא כישורי  .תמהווה את ליבת האינטראקציה החברתיחיונית לכל אדם והיא  יכולת התקשור

 .  בהבנת העולם שסביבם ובתקשור עמו, ביצירת חברים, תקשורת טובים ילדים מתקשים בלמידה

הקשבה אפקטיבית כרוכה . שאנו קולטים על סביבתנו מגיע אלינו באמצעות צלילים המידע רוב

עלינו לדעת לסנן רעשי רקע לא רלוונטיים ולהתעלם , שכן בעת שמיעה" שמיעה טובה"ביותר מ

 (002-001: 7700, מאונסטפן. )מהם

השמיעה  ילדים עם בעיה בחוש. מאוד על הפנמת הנלמדעלולה להקשות תפיסה שמיעתית לקויה 

 . בזמן השיעור ועל כן חשוב לבחון גם את נושא השמיעה יכולים ללכת לאיבוד

מורים עלינו לשים לב כ. מושם דגש גדול על החלק השמיעתי, בכיתות הנמוכות בבתי ספר ולדורף

יש להפנות את הילד למורה , במידה ומתגלה קושי. ק זה של השיעורלילדים המתקשים בחל

 . ון את נושא התפיסה השמיעתית באמצעות תרגילים שוניםתומכת אשר תוכל לבח

 

על פי מקאלן ומהוות סימנים לליקוי  התנהגויות נוספות אשר עלולות להעיד על קשיי למידה* 

  :בתיאום תנועתי או בהתמצאות במרחב

 .באופן תמידי ילד שמפריע בכיתה. 0 

 .להתנגש בוילד אשר עומד חסר אונים בחצר ונותן לילדים אחרים . 7

 .ילד אשר הכל נופל לו מהידיים –מסורבלות . 3

 .מתנגש בילדים אך אינו משחק עימם, ילד שרץ בפראות. 2

 .ילד המעדיף לשחק עם ילדים צעירים ממנו. 5

 .ילד אשר אינו מסוגל לתפוס כדור בקלות. 2

 .משמיט או מוסיף הברות, בדיבור" מועד"ילד אשר . 2

 .ר משפטים ולמצוא את המילים להן הוא זקוקילד שאינו מליח ליצו. 1

 .ילד שאינו יכול לכתוב מסודר או לאחוז את עפרונו בנוחות. 9

סימנים לליקוי בתיאום תנועתי או בהתמצאות במרחב שבדרך כלל נובעים מאי  הם כל אלה* 

 (72: 7773, מקאלן). השלמה של שלבי ההתפתחות בשביעון הראשון
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 'הפרק 

 לסיכום מסקנות

ידה בקרב תלמידים למ עלולים להעיד על לקותקשיים אשר של  ראשוניזיהוי עבודתי עוסקת ב

 .בבית ספר ולדורף' ד-'בכיתות א

 .בעיני שאלת הזיהוי הינה השאלה החשובה ביותר בתהליך ולכן בחרתי לעסוק בה

 .נודעת חשיבות מכרעת בכל הקשור לסיכויי ההתמודדות קויות למידהמוקדם של ל זיהויל

יוכל הילד להפיק תועלת לטווח הרחוק הן מבחינת  ות למידה מאותרות מוקדם יותרככל שלקוי

 . הלימוד יוהיחס שלו כלפי בית הספר ונושא מבחינת הביטחון העצמייכולות הלמידה והן 

הידע הדרוש לצורך זיהוי ראשוני של לקויות למחנכי כיתה רבים שלא למדו חינוך מיוחד אין את 

 .למידה ומטרת עבודתי היא סיוע לאותם מורים בנושא

 

 .התהליכים החינוכיים הנעשים בבתי ספר ולדורף מכוונים לשלב ההתפתחותי בו נמצאים הילדים

שאלת היא שהובילה אותי לחקור את  ,כל ילד ישנו קצב התפתחותי שונהפיה ללשהתפיסה 

 .הזיהוי

המטרה , על פי הפסיכולוגיה ההתפתחותית של שטיינר ומתוך הבנת מאפייני השביעון הראשון

עיר אותם להעולם החלום של הילדים ו לשמור על המרכזית בשנים הראשונות בבית הספר היא

יותר לקצב " סובלניים"יותר ומחנכי הכיתה " איטי"על כן החינוך הוא  .ברכות ובעדינות לעולמנו

(. טרם מאובחן כלקוי למידה' בכיתה גילד המתקשה בקריאה , כאמור). של הילדיםההתפתחותי 

זקוקים לעזרה נוספת ה ים לפספס ילדים לקויי למידהשכן אנו עלול, בעיניי יש פה מעין סכנה

 .ממוריהם

הבנתי כי מחנכים בכיתות , ספר ולדורף יתלהוראה מתקנת בב מתוך שיחה שערכתי עם מורות

לא חושבים על האופציה שאולי לרוב ו "ילד חלומי"אל לילד מתקשה כהנמוכות נוטים להתייחס 

 . בר בלקות למידהומד

הנובע מחוסר  האם מדובר בקושי למידה חולף הות ולחקורעלינו כמורים מוטלת האחריות לת

ולהבחין  לעקוב אחר התפתחות הילדיםעלינו  .טרם אובחןליקוי למידה שבשלות או שמא מדובר ב

  .רק כך נוכל לתת יד וסיוע למתקשים. בין בשלות ללקות

על המחנך להיות  .דידקטי י אבחון"אינו חייב להיעשות ע ראשוניזיהוי  מעבודתי ניתן לראות כי

ת הספר ולזהות סימנים אשר לעקוב אחריהם באופן יומיומי בפעילויות השונות בבי, ער לתלמידיו

 . עלולים להעיד על קשיים

איגדתי את סימני הזיהוי , ערכתי עם מורות להוראה תומכת בבתי ספר ולדורףראיונות שמתוך ה

  .אשר יכולים להעיד על לקות למידה

תמונה של  נערכות בבית הספר יכולה לגלות לנובילדים בעת הפעילויות השונות שהתבוננות 

    .  יכולים לרמוז על קשיי למידהכל אלה . החשיבה והרגש, הרצון חושיקשיים ב

 . כלי מרכזי בתהליך זיהוי הקשיים בבית הספר היא" התבוננות"

ן כבוד לאינדיווידואליות של תוך מת, דינאמית ולא נוקשה, אמיתית ועמוקהעל ידי התבוננות 

לות דברים חדשים נוכל לג. צורך בקשה או, כי כל ילד מביא בפנינו סודנוכל לראות , הילד

 . לסייע לו בעת הצורךו עמוקים על הילד כמו נקודות חוזק או קושיו
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אך גם , בנורות האזהרה ובציוני הדרך המקובלים, במהלך ההתבוננות חשוב להיעזר בידע קודם

 . בכדי להבין מה אותו ילד מיוחד שניצב לפנינו מביא להישאר פתוחיםיש 

, מגע)מקורן של לקויות הלמידה הוא ברצון וקשור לחושי הרצון , פוסופיתפ הגישה האנתרו"ע

 .ולכן באמצעותם נוכל לזהות ולטפל בלקויי למידה( שיווי משקל וחיים, תנועה

נגינה )ות בעת פעילויות האומנ, עבודת מחברתבעת , ם בזמן מסלול הבוקרנוכל להתבונן בילדי

האם קיימים קשיים בקריאה , כיצד אוחז בעיפרון, מדקלםנוכל לבדוק כיצד , (סריגה, בחלילית

קשיים האם קיימים , שורתתקכיצד מתקשר עם סביבתו , כיצד מתנהג בזמן השיעור, ובחשבון

 .'ברתית וכומבחינה ח

מגוון הזדמנויות להתבונן  למורה יש. ורף מבצע באופן יומיומיכל ילד בחינוך ולדאלו פעילויות ש

 .האם חווים קשיים בעת פעילויות אלהבילדי כיתתו ולבדוק 

, התלמידים קשיי של והערכה זיהוי ,באיתור מפתח תפקיד יכול למלא תהיהכ מחנך, באופן זה

 .  להיות שותף ולסייע להם בעת הצורך
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 נספחים 

 

 ראיון עם מורות להוראה תומכת בבתי ספר ולדורף

 : השאלות
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נורה "מתי צריכה להידלק לנו . שילד לא יודע לקרוא כראוי" בסדר"עד מתי זה : קשיים בקריאה -
 ? "אדומה
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 .הקשבה, ריכוז, התנהגות כללית בזמן השיעור, השתתפות: בזמן השיעור -
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 מורה להוראה תומכת בבית ספר זומרראיון עם . א

 

 ?"מהי לקות למידה מתוך התפיסה האנתרופוסופית. "1

להתבונן . יש לראות קודם את הישות השלמה של האדם ,  מהי חריגות, כדי להבין מהי לקות "

האדם .  ומתוך כך לנסות לתפוס את הנושא של לקות. אילו כוחות פועלים בה יחד, איך היא בנויה

ניתן לומר כי לקות נוצרת כאשר . העולם הארצי והעולם הרוחי. הוא ישות המחברת בין עולמות

 . חיבור הזה אינו מתרחש כהלכהמשהו ב

 .  יש כל מיני פריזמות דרכן ניתן להסתכל על הישות האנושית

 . מערכת הריתמית והגפיים, הראש   -ניתן להסתכל למשל בשלוש מערכות הפועלות באדם

, דרך חשיבה -בראש : ומבטא עצמו בצורה אחרת" האני"כאשר בכל אחד המרכיבים הללו פועל 

, כאשר אחד מהכוחות הללו אינו פועל כהלכה. בכוחות הרגש -הריתמית ' ון ובמעדרך רצ  -בגפיים

בדרך זו נוצרת  -והשני בצורה חלשה יותר, כאשר  לדוגמה יש רכיב אחד שעובד בצורה חזקה מידי

 . לקות

כאשר קוטב הראש מאופיין בקשיי  ניתן לראות כי הפרעת קשב נוצרתבצורה קצת פשטנית , כך

יש קושי מסוים  לחוש , ברגש -ובתווך, קוטב הרצון אינו נשלט ואימפולסיבי',  וכו מוסחות, ריכוז

בהתבוננות נוספת על מערך הכוחות שנוצר כאן ניתן בעצם לומר .. את העצמי  ולווסת את הרגשות

 . זה חשיבה -ומה שחסר ברצון, שבהפרעת קשב מה שחסר בחשיבה זה כוחות של רצון

האדם מקבל  -ות האנושית היא למשל דרך נקודת מבט התפתחותיתדרך נוספת להסתכל על היש

כאשר אחת . וחשיבה, תקשורת/הליכה דיבור  –לו  –בלידתו שלוש מתנות מלכותיות הייחודיות 

. מן המתנות הללו אינה מתפתחת כראוי או כאשר סדר ההתפתחות מופר יכולה להתפתח לקות

וזה אולי קשור יותר לשלב התמיכה  –הזו אולם אחד מהדברים החשובים ביותר בהתבוננות 

יש לכך . החריגות נוצרת  בחיבור שבין אדמה לשמיים. האדם שלם -זו ההבנה כי ברוח -והריפוי

 .קרמתיות, סיבות שונות

שטיינר מראה לנו כי רוב רובם של הליקויים מקורם  -בהתייחסות ספציפית יותר ללקויות למידה 

את הפרעות החשיבה הוא משייך יותר לקשת של . בחשיבהברצון גם אם הביטוי שלהם הוא 

 2ולכן עבודה של הוראה מרפאת פונה להחדרת של כוחות חשיבה ברצון ולחיזוק  .הפרעות נפשיות

החיים התנועה ושיווי מהשקל אשר מהווים תשתית  קריטית  , המגע= החושים התחתונים

 ."ובסיסית ללמידה  והתפתחות

לדעת כיצד יוכל המורה לזהות קשיים העלולים להעיד על לקות  ארצה": שאלת הזיהוי". 2

 ?"למידה

 : זיהוי הקשיים"

אפשר  להתבונן בילד ובקשיים שעולים - -(רצון רגש חשיבה) המערכות קודם 3אם הזכרנו את 

 .  ולראות מה עולה. דרכן

על ההתפתחות של , אפשר למשל להסתכל על כוחות הרצון של הילד -התבוננות בחושי הרצון

אנחנו נראה את . יתקשה מאד בקריאה כתיבה וחשבון -ילד שחושים אלו לקויים. חושי הרצון

חוש מגע לקוי . בעמידה במעגל  ועוד, בכתיבה וברישום, בעבודה בגינה, הקושי בזמן מסלול בוקר

, במגע לא מווסת בחברים לכיתה , תבטא בקשיי אחיזת עפרון בחשש מקפיצה בחבללמשל יכול לה

חוש תנועה הוא זה אשר חש את התנועה של איברי גופי זה ביחס . בפירוש  לקוי של סיטואציות
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כאשר הוא לקוי   זה יתבטא  לדוגמה בקושי בפענוח של האותיות כי  הקריאה מתבצעת . לזה  

חוש שיווי המשקל אשר . בתכנון  ועוד , בקשיים גרפומוטוריים, ין דרך תנועת השרירים שבע

קשור להתמצאות מרחבית בין הגוף שלי למרחב יכול  להתבטא בהיפוכים של אותיות ומספרים 

אחד מחוקרי . בהתמצאות מרחבית לקויה בקשיי ארגון בקושי בהבנת רצפים של מספרים

לקויות קריאה  מתרחשות על רקע של תפקוד הדיסלקציה בעולם המחקר הקונבנציונלי טוען ש

מוחי אבנורמלי של הצרבלום שהוא חלק המוח המתמחה בשליטה העדינה של שיווי מהשקל 

כך שהמחקר הקונבנציונלי מתחיל לפגוש את התמונה הזו של לקויות שמקורן במה . והתנועה

 .םהחשיבה הלקויה היא סימפטום ולא גור. ולא חשיבה, שאנחנו מכנים רצון 

שני חושים מרכזיים נוספים המשפיעים על לקות למידה אשר אותם יש לבדוק ולאבחן הם ראייה 

צריך לבחון אם  - -או מתלונן תכופות על כאבי ראש, ילד אשר מתקשה להעתיק מהלוח. ושמיעה

. תפיסה שמיעתית לקויה מקשה מאד על הפנמת הנלמד.   יש בעיה בראייה או במיקוד ראייה

ילדים שלקויים שם יכולים פשוט ללכת  . כיתות היסוד יש דגש גדול על החלק השמיעתיב, בולדורף

את נושא התפיסה השמיעתית אפשר לבחון בהערכה של מורה . לאיבוד אם לא נזהה את זה

 תומכת שלוקחת את הילד למבדק פרטני ובודקת  התחום דרך כל מיני תרגילים

ואלו יכולים להתבטא בקשת רחבה   -יים רגשייםכאשר יש קש -חברתי/התבוננות בתפקוד רגשי

. כל אלו משפיעים על פניות וזמינות ללמידה -ועד התכנסות  הסתגרות, ומגוונת  מהתפרצויות זעם

פעמים רבות הדימוי . וגם אם אינן משמשות מקור ישיר לקשיי למידה הרי שהן מעצימות אותן

חוסר אמון , ר וסגור של תחושת כישלוןהעצמי הנמוך המתלווה  לקשי הלמידה יוצר מעגל חוז

למשל מעבודת  -המחנך צריך לשים לב לתלמיד שנמנע ממשהו. והימנעות מהתנסות, ביכולות

יצא לי לצפות למשל בילד שלא ? על רקע מה זה יושב? מחברת באופן קבוע ולשאול את עצמו למה

ן עבודת המחברת הוא תמיד  שמנו לב כי  כאשר היה מגיע זמ. מסכים לעבוד במחברת באופן עקבי 

היה מסתבך באיזה ריב עם חבריו לשולחן  ובעצם יוצר סיטואציה בה הוא לא עובד תוך כך שהוא 

לילד הזה יש קשיי קשב וארגון שהפכו את עבודת . רגשיים , ממסך את זה בעניינים חברתיים

 . רקכל פעם שהיה צריך להעתיק טבלה מהלוח הוא היה מתפ. המחברת לסיוט מתמשך

בדיוק עשיתי במסגרת התואר השני שלי . בעיות חברתיות הם גם נורת אזהרה ללקות למידה

מסתבר שלחלק ניכר . בתחום לקויות למידה סמינריון שבדק הבנה חברתית בקרב לקויות למידה

הם מתקשים פעמים  רבות לקלוט את האחר בכוונותיו . מהם יש קשיים בפירוש מצבים חברתיים

 .חשבותיוורגשותיו ומ

האם . השפה היא כלי מאד חשוב להערכת יכולות חשיבה? איך הילד מדבר -ההתבוננות בחשיבה

האם במקום לומר מילה ? האם חסרות לו מילים? האם בולע מילים? השפה עשירה קולחת ברורה

הדברים הללו  יכולים להצביע על קשיים בשליפה ושיום ? הוא מחפש דרך עקיפה להגדיר אותה

ותחווי לרגע את , תנסי לדבר משפט שלם בלי האות נ  למשל. אשר משפיעים על ההבנה שפתיים

אינה אוטומטית עבורו ודורשת משאבים ומאמץ במקום שלאחרים זורם  החוויה של ילד ששפה

ימים ברמה התחבירית לקוית למידה שיש למשל משפטים מסויש ילדים רבים מאד עם .  בלי בעיה

יהיה להם קשה ".. זו המלכה שהנסיכה חיבקה" -משפט כמו. וטשל המשפט שקשה להם לקל

כי זה דורש רצף של קשב ועוד דברים אחרים ברמה תחבירית  שלא נכנס .  לקלוט מה אמרנו

 .ואז הם מאבדים את חוט המחשבה ואת דברי המורה.  אליהם עכשיו 

 -הזיהוי של הקושי יכול להתרחש  בתוך הפעילויות עצמן

 לה תמונה של קשיים בשיווי משקל תנועה ומגע מג -מסלול בוקר
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?  מהו טיב העבודה? את המסרגות? כיצד אוחז את החלילית -נשאל שאלות כגון  -סריגה וחלילית 

תחומים אלו יכולים להציף קשיים בקשב ומוטוריקה ? מהירה ולא מדויקת? ומסורבלתאיטית 

 .בתיאום עין יד, עדינה

קושי בחלקים אלו  יכול להעיד  בין  -עה במרחב הכיתתי המשותףנתבונן בתנו –מעגל ואוריתמיה 

 .קושי בפירוש סיטואציות, קשיים רגשיים, בקשב, היתר על קשיים במגע

  -עבודת מחברת

איך אוחז את ? האם יש קשיי ארגון? נתבונן איך הילד מתארגן בדף-אופן כתיבה ומנח ישיבה

אחיזה ?האם  מגייס את כל הכתף  והזרוע לכתיבה במאמץ ? האם מפעיל כוח רב מידי ? פרוןיהע

עניין זה מעיד על חוסר ? האם מחליף יד בעת הכתיבה. לא יעילה מעידה על קשיים בתנועה ובמגע

 . הבשלה של יד דומיננטית שלה השפעה על ארגון קשב ולמידה באופן כללי

 מיקוד ראייה, תכנון, בארגון, לרוב  על קשיים בגרפומוטוריקה אופן הרישום  וההעתקה מלמד 

 .  חשוב לשים לב גם לקצב העבודה

שגיאות . כבר לא -עד אמצע כיתה א זה נחשב תקין אך מעבר לכך -כאשר יש כתב ראי לדוגמה

ככל שנתנסה יותר בכתיבה  . . כתיב הן פונקציה של התנסות חוזרת בכתיבה ושל חשיפה לקריאה

כאשר יש ילד עם דיסגרפיה פעמים רבות לא נוכל להסיק זאת . א יותר כך יהיו פחות שגיאותונקר

אך אם המחנך מבחין כי יש שגיאות מרובות אשר אינן . למן ההתחלה כי יש לתת לו זמן להתנסות

למשל החלפת אותיות דומות )נעלמות עם הגיל או אם השגיאות הן  ברמה של הבחנה צלילית 

 .חשוב שהמחנך יפנה למורה תומכת לאבחון -(טירה וכותב דירה לדוגמהשומע = במילה

על השתתפות בשיעורים , צריך להסתכל בין היתר  על התמצאות המרחבית -קשיים בחשבון

כדאי לראות אותו בצורה פרטנית -איטי בעבודת מחברת,  ילד שמהסס במעגל.ובמעגלי חשבון 

ורים איך עבד ב חשוב לתשאל את הה.כשיש כבר ש. ולנסות לאתר האם יש קושי או רק בשלות

לעבודה אישית  תמיד טוב לקחת ילד? מוחשי? תיווך מילולי? ומאיזה סוג? האם היה זקוק לעזרה

 .הפקה שלו את הנלמדולהתרשם מיכולות ה
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 ראיון עם מורה להוראה תומכת בבית ספר אורים. ב

 

 ?"האנתרופוסופיתמהי לקות למידה מתוך התפיסה ". 1

 . קושי בחושים, לקות למידה היא בעיה חושית"

 .חשיבה, רגש, חושים אותם מחלקים לחושי רצון 07באנתרופוסופיה שטיינר דיבר על 

 ".שם ניתן לעשות יותר עבודה. חושי הרצון -עובדים על החושים הנמוכים " לסנס-אקסטרא"ב

 

לזהות קשיים העלולים להעיד על לקות  ארצה לדעת כיצד יוכל המורה": שאלת הזיהוי. 2

 ? "למידה

, הליכה על קורה)ברמה התנועתית ניתן לראות יכולות שיווי משקל . מקום תנועתי: מסלול בוקר"

, הבנת הריתמוס, הנעת הגוף)קפיצה בחבל , (?יש ריתמוס? מצליח)דילוגים , (קדימה ואחורה

 (.שמאל-זיהוי ימין, הצלבות, כניסה לחבל

 .להחזיק את הגוף כך שיוכל להתפנות ללמידה, היכולת לשבת טוב בתוך הגוף -קלשיווי מש

, צורת משולש -אחיזה שנחשבת לא נכונה אבל היא טובה)אחיזה פונקציונאלית : עבודת מחברת

 (.משענת לכלי הכתיבה

, מרחק, דווקא בהעתקה יש ילדים שלא יודעים לאמוד רווחים, סדר בדף: אוריינטציה כללית בדף

מצליחים לאמוד גדלים ויש כאלה ' זה תהליך אבל יש ילדים שכבר מכיתה א.  עבודה מאורגנת

 .  שלוקח להם זמן

קשר )ף יש כאלה שלא מצליחים להעביר את מה שרואים לד. מוטורי-עניין גרפי: העתקה מהלוח

 (.עין יד

עושים מה שיוצא , מלמעלה למטה)לא כותבים אותיות מהכיוון הנכון : כיוון כתיבת האותיות

 (.בצורה אינטואיטיבית

 (.הילד אמור לאמוד את לחץ כלי הכתיבה –חלש מדי /חזק)ויסות של הלחץ : לחץ כלי הכתיבה

 .ילדים שכל פעם פותחים את המחברת מכיוון אחר

 .בזיכרון יכולים להעיד על קשיי למידה קשיים:  זיכרון

מתחיל בקטן ובכיתות הגבוהות )בשחזור סיפור , רצף האותיות, בחשבון, קשיי זיכרון בדקלומים

 (.זה כבר נהיה בעייתי כאשר נדרשים לזכור טקסט מידעי

 .מדליק נורה אדומה –להסביר מה שקרא /ילד שלא מצליח לשחזר –שחזור סיפור : הבנת הנקרא

הבנת תנועת , סנכרון בין יד ימין לשמאל, הצלבה: סריגה. התארגנות הגוף: ויותאומנ

יש ילדים שבקושי נושפים או  -ויסות )נשיפה קשה , אצבוע קשה בחלילית: נגינה. הרקמה/הסריגה

 (. נושפים חזק מדי

אם לימדנו את כל , כלומר. ניתן לראות ממש בהתחלה בהתאם לחומר שמקנים: קשיים בקריאה

זה תמיד תלוי במה שמלמדים וביחס . )יש בעיה, ותיות והרוב הפנימו אבל כמה ילדים לאהא

 (.לכמה לימדנו ולמה שאנו מצפים מהילדים בהתאם –לשאר תלמידי הכיתה 

 .ילדים שהרכישה שלהם תקינה ילמדו לקרוא די מהר

האם הוא , יאהניתן לקבל אינדיקציה טובה כששואלים האם לילד יש מוטיבציה לקר: סימן נוסף

ילד שמתקשה במשהו ינסה )סימן שיש קושי  –אם הוא מרחיק ? חוברות, מנסה לקרוא שלטים

 (.להתרחק ממנו
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 .אמורים לסיים את תהליך רכישת הקריאה' בסוף כיתה ג

כתיבה של , תפיסה של מספרים, בשבירת עשרת בספירה, במנייה, קשיים בזיכרון: קשיים בחשבון

 (.בעיות מילוליות)הבנה של סיטואציות , 07חברים של , יסודעובדות , מספרים

. קושי בקשב, אקטיביות-היפר, (הסתובבויות)תנועתיות יתר , בעיות קשב וריכוז: בזמן השיעור

יכול להיות שהילד פשוט מופנם או )כדאי לבדוק  –הימנעות מלענות , ילדים מופנמים: השתתפות

 (.שהוא אכן לא מבין ולכן לא משתתף

שנמצאים כל הזמן עם אותו / כמחנך עליך לשים לב לילדים שנמצאים לבד : מבחינה חברתית

כאלה שלא , ילדים דחויים חברתית, לא מסתדרים בחברה, אלימים, לילדים שמסתכסכים, חבר

 ".ליצור אינטראקציה חברתית, מצליחים להיכנס למשחק

 


