
עי המובא במדור זה הוא באחריות המשיבים, ואין לראות בו תחליף לייעוץ רפואי אישי

 betoch@mishpacha.com לך שאלה? 

גם לברר אם היו נפילות נוספות של ילדים במתקן זה. שאלות 
אלה יש לברר היטב, כיוון שילד בן ארבע הוא באחריות ההורה 
או המשגיח, וצריך לבדוק אם ההורה או המשגיח לא התרשלו 

בשמירה על הילד, שכן אז אין משמעות לתביעת הרשלנות.

ילדתי בכיתה ג' לא אוהבת להשקיע בשיעורי בית, וכל 

השנה הנושא אתגר אותנו. כעת היא קיבלה מהמורה 

חוברות חופש בחשבון ובעברית, ועליה להגיש אותן 

בתחילת שנת הלימודים הבאה. השאלה שלי היא, איך 

אפשר להניע אותה להשלים את החוברות ולשבת על התרגילים 

והמשימות, לאחר שכל השנה היא התחמקה מלעשות שיעורי בית. 

אציין שאיננה לקוית למידה, אלא חסרת סבלנות ומוטיבציה... 

אתי רוזנצוייג, 'קריאת כיוון', מאבחנת דידקטית ומנחת הורים, משיבה:

אין ספק שלילדות כמו בתך אמורה להיות רווחה בחופש הגדול, ויותר 
מזה - לך - אמא ששנה שלמה ניהלה את הבת שלה להכנת שיעורי 

הבית. 
לפני הצגת כיוון החשיבה האישי שלי אשמח לתת לך כיוונים לבדיקה 
מדוע שיעורי הבית מתנהלים כך חוץ מ'חוסר סבלנות ומוטיבציה'. האם 
ואוכלת באופן מותאם לגילה? האם שללתם קושי בראייה  ישנה  היא 
ובשמיעה? והכי מהכל: האם בדקתם שלא מדובר בקושי בקשב וריכוז?

אם שללתם הכל והאתגר הוא בגלל חוסר עניין וסבלנות, הייתי מציעה 
להעצים אותה לאורך השנה ולתת לה 'דלק' שייתן לה כוח להתמודד עם 
הפעלת שרירים לא פשוטים עבורה. חוג מעצים, זמן איכות אישי עם 
ההורים או משהו אחר הנראה לכם מתאים להזין אותה, יוכלו להעביר 

לה מסר של הערכה את ההשקעה שלה למרות ובגלל. 
אציע  שונה,  כיוון  אולי  להציג  לי  יורשה  אם  עושים?  מה   - ועכשיו 
לשוחח עם המורה, להסביר לה את הקושי שלה לאורך כל השנה, את 
ורעננות  כוחות  על  לשמור  שלכם  הרצון  ואת  שהשקיעה  המאמצים 
לקראת שנת הלימודים הבאה, ואולי היא תהיה מוכנה לתת לכם פטור 
הבית  בשיעורי  רואים  אם אתם  הגדול.  בחופש  הבית  שיעורי  מהכנת 
האלה ערך והם חשובים לכם, הייתי מציעה לנסות להפוך את ההכנה 

שלהם לזמן כיפי ביחד שבו אתם שותפים / מסייעים בתשובות / הופכים 
זאת לזמן משפחתי ולא 'מפילים' עליה את שיעורי הבית. 

לאורך השנה, אם הכל בסדר, הייתי מציעה לתרגל איתה אסטרטגיות 
לניהול עצמי כמו: יומן עם סימון וי על מטלות שעשתה, תכנון הדברים 
שיש לה לעשות ואחר כך ביצוע של פעילות כיפית, קביעת פרק זמן של 
מספר דקות שהיא לא קמה מהמקום ועמידה בו בעזרת שעון, ארגון 
יעיל של הזמן ושל החפצים ושבחים רבים וכאמור חוג שייתן לה עוד 

משאבים. כל אלה יכולים לסייע לה לקבל דלק. 

בני בכורי עולה לכיתה א'. בימים הקרובים נצא בהתרגשות 

להתאים לו ילקוט. מה עלי לבדוק בקניית הילקוט? אציין 

שחגורת הכתפיים שלו חלשה, ואנחנו עושים תרגילים 

לחיזוק. האם יש לתת את הדעת לכך ברכישת ילקוט בית הספר?

צורית ביבס, פיזיותרפיסטית של שירותי בריאות 'כללית' במחוז שרון-שומרון, 
משיבה:

בתקופה הזו של החופש ולפני החזרה ללמודים ניתן לרענן עם הילדים 
את כל הדרכים לשמור על בריאות הגב. ישיבה נכונה מול מחשב, פעילות 

גופנית ובחירה נכונה של ילקוט יעזרו לילדים לשמור על בריאותם.
נושא בחירת הילקוט מעסיק הורים רבים, ולכן חשוב לשים לב לכמה 

כללים חשובים:
 כובד הילקוט - לא יותר מ-15-10 אחוזים ממשקל הילד.• 
 גובה הילקוט עד לאגן.• 
 קיצור הרצועות לגובה נכון יקל על הגב בזמן סחיבה.• 

 ודאו כי בכיתה קיימות מגירות והרגילו את הילד להשאיר ציוד שאינו 
הכבדה  ולמנוע  הילקוט  סידור  על  להקפיד  וכן  הספר  בבית  לו  זקוק 

מיותרת של ציוד.
ניתן להשתמש בעגלה לתיק או לרכוש תיק עם גלגלים.

נוסף על כך אמליץ לנצל את הקיץ בשביל לחזק את הגב ואת חגורת 
הכתפיים.

לפחות  בשבוע  פעמיים-שלוש  גופנית  בפעילות  להשתתף  מומלץ 
ולנצל את הזמן הפנוי לשחייה בבריכה, למשחקי כדור עם חברים ועוד.

31בתוך המשפחה

LONG WEAR LIQUID LIPSTICK הכירי את 

עד 24 שעות של עמידות מתמשכת ללא תחושת יובש

For your sweet successes


