
חוברת תקצירים

 החוג לחינוך ולקויות למידה  החוג לחינוך ולקויות למידה 

והמרכז לחינוך אורייני והמרכז לחינוך אורייני 

במכללה האקדמית גליל מערבי במכללה האקדמית גליל מערבי 

מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי:מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי:

יום ג', יום ג', 28.3.2328.3.23, י׳ בניסן תשפ״ג, י׳ בניסן תשפ״ג
בין השעות 14:00-19:00

 למידה, 
 לקויות למידה, 
 הפרעת קשב 

ומה שביניהן

המרכז לחינוך אורייני
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המרכז לחינוך אורייני

החוג לחינוך ולקויות למידה והמרכז לחינוך אורייני החוג לחינוך ולקויות למידה והמרכז לחינוך אורייני 
במכללה האקדמית גליל מערבי במכללה האקדמית גליל מערבי 

מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי:מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי:

למידה, לקויות למידה,
הפרעת קשב ומה שביניהן

יום ג', יום ג', 28.3.2328.3.23, י׳ בניסן תשפ״ג, י׳ בניסן תשפ״ג
בין השעות 14:00-19:00

תכנית הכנס

התכנסות         13:40-14:00
ברכות:       14:00-14:15

פרופ' נסים בן דוד, נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי  
פרופ' ורד וקנין-נוסבאום, ראשת החוג לחינוך והמרכז לחינוך אורייני, המכללה האקדמית גליל מערבי         

                       ADHD-מושב ראשון: שפה, מתמטיקה ו  14:15-16:00
יו"ר המושב: ד"ר יעקב גולדגרבר, החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי  

בין שפה לקריאה  
ד"ר עינת נבו, החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי  

פרופ' ורד וקנין-נוסבאום, ראשת החוג לחינוך והמרכז לחינוך אורייני, המכללה האקדמית גליל מערבי       
מתמטיקה ״יצירתית״ - הצעה לפתרון לחרדות ממתמטיקה  
ד"ר יוסי אלרן, החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי   

טיפול תרופתי בADHD בתחלואה נלוות עם אוטיזם  
 American Board Psychiatry Neurology & ,ד"ר אריה אשכנזי, רופא מומחה לנוירולוגיה ילדים בארץ   

Child neurology, מייסד ומנהל מכון 'נועם', מנהל יחידה להתפתחות הילד קופ״ח לאומית

הפסקה   16:00-16:15

מושב שני: סדנאות מקבילות:  16:15-17:45
לקות למידה, הפרעות קשב בוועדות זכאות   

תלמידים לקוי קשב ולקוי למידה בוועדות זכאות  
ד"ר מאיה קלמן-הלוי, החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי  

הורות בדרכי שלום לילדים לקוי למידה וקשב  
מר יששכר עשת, פסיכולוג קליני, פסיכותרפיסט ומדריך.  

הוראה מתקנת בקריאה,  סדנה מעשית להוראה מתקנת  
מנחה גב' יונה פליישר, מנהלת ניצ״ן מחוז הצפון, והחוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי   

מבוגרים לקוי למידה והפרעת קשב   
ד"ר מירי שריד, ראש החוג ללקויות למידה, המכללה האקדמית גליל מערבי  

הפסקה  17:45-18:00 

מושב סיום וסיכום   18:00-18:55
.ADHD-ו ASD גילוי הקסם של תיאטרון בובות וצלליות להגברת הקשב והלמידה בקרב ילדים עם  

ד"ר חיים מזרחי, מכללת בית חנה-צפת, ומכללת שאנן  
דברי סיכום, ד"ר גיל מאור, החוג לחינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי  

אודיטוריום 704, ביה"ס לניהול
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דבר ראשת החוג לחינוך 
פרופ' ורד וקנין נוסבאום

קרובות  לעיתים  שנדונות  הקליניות  מהתופעות  הן  למידה  ולקויות  קשב  הפרעת 
בספרות המדעית. למרות המחקר המפותח בתחום, ישנם עדיין סימני שאלה רבים 

וקיימת הטרגוניות גדולה בין ילדים עם ליקויי למידה. 
ככל שאנו לומדים יותר על הפרעת קשב ועל לקויות למידה, כך מתעוררות אצלנו 
שאלות ותהיות נוספות אותן יש ללמוד ולחקור, הכנס, המאורגן על-ידי החוג לחינוך 
והחוג ללקויות למידה במכללה האקדמית גליל מערבי, עוסק כמידי שנה, בהיבטים 
ובקשר שבין שתי התופעות. במהלך  והפרעת הקשב  למידה  לקויות  מגוונים של 
ואנשי  מורים,  הורים,  לסטודנטים,  המיועדות  מרתקות  הרצאות  יתקיימו  הכנס 
עם  ההתמודדות  דרכי  לשיפור  להביא  בניסיון  והטיפול,  מתחום-האבחון  מקצוע 

לקויות למידה והפרעת קשב. 

לקויות  איתה,  ודרכי ההתמודדות  שונים של הפרעת הקשב  היבטים  יידונו  בכנס 
למידה והקשיים המיוחדים לרכישת האנגלית כשפה זרה, היבטים רגשיים של לקויות 
למידה ועוד. דיון בנושאים חשובים אלה מאפשר לבחון את דרכי ההתמודדות עם 

הקשיים המגוונים שתלמידים, הורים, אנשי חינוך ובעלי מקצוע חווים ביום יום.  

במכללה  אורייני,  לחינוך  והמרכז  לחינוך  החוג  ראשת  וקנין-נוסבאום,  ורד  פרופ' 
האקדמית גליל מערבי. עוסקת במחקר בתחום ליקויי לקריאה והפסיכולוגיה של 
השפה והקריאה בעברית.  מחקריה עוסקים גם בקשר שבין התפתחות המודעות 
המורפולוגית לבין הישגי הקריאה של ילדי בית הספר היסודי. בנוסף, עוסקת פרופ' 
וקנין-נוסבאום בפרויקטים חינוכיים התנדבותיים שמטרתם למנוע ולצמצם קשיים 
בקריאה על-ידי טיפוח והעשרת שפה ועל-ידי יישום תכניות התערבות מתאימות.
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והמרכז  לחינוך  החוג  ראשת  וקנין-נוסבאום,  ורד  פרופ' 
במחקר  עוסקת  מערבי.  גליל  באקדמית  אורייני  לחינוך 
בתחום ליקויי לקריאה והפסיכולוגיה של השפה והקריאה 
התפתחות  שבין  בקשר  גם  עוסקים  מחקריה  בעברית. 
ילדי  של  הקריאה  הישגי  לבין  המורפולוגית  המודעות 
וקנין-נוסבאום  פרופ'  עוסקת  בנוסף,  היסודי.  הספר  בית 
בפרויקטים חינוכיים התנדבותיים שמטרתם למנוע ולצמצם 
קשיים בקריאה על-ידי טיפוח והעשרת שפה ועל-ידי יישום 

תכניות התערבות מתאימות.

נבו, ראשת החוג לחינוך והתפתחות הילד בגיל  ד"ר עינת 
הרך בראי קהילתי, מרצה בחוג לחינוך ובתכנית לתואר שני 

באוריינות וחדשנות בחינוך       

4

מלמדים  האחרונות  בשנים  בישראל  שנערכו  הבינלאומיים  המבחנים  נתוני 
גבוה  וכן על אחוז  היסודי  בית הספר  בין תלמידי  גדולים  אורייניים  על פערים 
חלק  למנוע  ניתן  האם  המתועשות.  למדינות  בהשוואה  בקריאה  מתקשים  של 
מקשיים אלה? האם הידע הנחוץ לרכישת קריאה נלמד רק בבית הספר? כיצד 
ניצור סביבה מטפחת שיוצרת תשתית מספקת להצלחה ברכישת קריאה, הבנת 
הנקרא והצלחה אקדמית בכלל? בהרצאה ננסה לענות על שאלות אלה ולהסביר 
מחקריות  בתוצאות  דיון  באמצעות  לקריאה  שפה  שבין  ההדוק  הקשר  את 

עדכניות. 

ADHD-מושב ראשון: שפה, מתמטיקה ו

בין שפה לקריאה
ד״ר עינת נבו | פרופ' ורד וקנין נוסבאום
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הגליל  במכללת  לחינוך  במחלקה  מרצה  אלרן,  יוסי  ד"ר 
מדעי,  לחינוך  דוידסון  מכון  של  החדשנות  ומנהל  המערבי 
למדע. בעל תואר שלישי  ויצמן  מכון  הזרוע החינוכית של 
בכימיה תיאורטית ובעברו חוקר בתחום מכניקת הקוונטים 
בטכנולוגיה  בחדשנות,  שנה   20 מעל  עוסק  ובחו"ל.  בארץ 
ה-"מתמטיקה  בתחום  בעיקר  מתמטי  ובחינוך  בחינוך 
היצירתית" )recreational math(. בהקשר זה, הופיע רבות 
טור  כתב  והאלקטרוניים,  הכתובים  התקשורת  באמצעי 
קבוע  בעיתון "גלילאו" ויצר והעביר קורסים מתוקשבים רבי 
 )Future Leaen ( באנגלית )במסגרתMOOCs( משתתפים
תוכנית מתמטיקה בהתכתבות( למעל  )במסגרת  ובעברית 
 Lewis Carroll’s הספר:  מחבר  הוא  משתתפים.   100,000
 Cats and Rats... and Other Puzzles with Interesting
ומחבר שותף של הספר   ,2021 Tails שיצא לאור באוגוסט 
 World בהוצאת  שניהם   ,The Paper Puzzle Book

Scientific Press, ומאמרים רבים.

מתמטיקה "יצירתית" - הצעה לפתרון
לחרדות ממתמטיקה 

ד״ר יוסי אלרן 

תופעת החרדה ממתמטיקה בקרב תלמידים היא מוכרת, רחבה וחוצה אוכלוסיות. 
ומפתחים  המתמטיקה  מלימודי  חוששים  מעטים  לא  מורים  ואף  הורים  ילדים, 
מופיעה  זו  חרדה  בתחום.  עיסוק  מכל  ״בריחה״  כדי  עד  ממשית  חרדה  כלפיה 
בצורתה הקיצונית אצל תלמידים אשר נמנעים באופן עקבי מהשתתפות בשיעורי 
הוצעו  השנים,  לאורך  בית.  ותרגילי  כיתה  תרגילי  לפתור  ומניסיון  מתמטיקה 
ולהשתלב  החרדה  על  להתגבר  אלו  לתלמידים  לסייע  שמטרתן  גישות  מספר 
בלימודי המתמטיקה. גישות אלו התמקדו בדרך כלל בהנגשה פרטנית מותאמת 
של התוכן הקוריקולארי הנלמד. למרות שהן אולי מסייעות לתלמיד ״לצלוח״ את 
החומר, הן אינן מתייחסות לגורם העיקרי של הבעיה - החרדה.  האם יש דרך 
אחרת להוריד את מפלס החרדה של הלומד, ולהעלות את תחושת המסוגלות 
שלו ולשפר את היחס שלו למקצוע המתמטיקה? בהרצאה ״אינטראקטיבית״ זו 
אנסה לשכנע אתכם שהתשובה לשאלה זו חיובית באמצעות חשיפת משתתפי 
 -  recreational math היצירתית,  המתמטיקה  מתחום  לאתגרים  ההרצאה 

המתמטיקה שמאחורי קסמים וחידות. 
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ADHD טיפול תרופתי בתחלואה
נלוות עם אוטיזם 
ד״ר אריה אשכנזי  

ד"ר אריה אשכנזי, 
רופא מומחה לנוירולוגיה ילדים בארץ ובארה'ב.

American Board Psychiatry neurology & child neurology
מייסד ומנהל מכון 'נועם' - נוירולוגיה פסיכולוגיה ודידקטיקה-

רעננה. מנהל יחידה להתפתחות הילד קופ״ח לאומית.
לשעבר סגן מנהל המכון להתפתחות הילד בי'ח לילדים ע״ש 

ספרא מרכז רפואי ע'ש שיבא - תל השומר

 ASD( האוטיסטי  הרצף  על  והפרעה   )ADHD( והיפראקטיביות  קשב  הפרעת 
הינן הפרעות קליניות נוירו-התפתחותיות מסווגת בספרות הרפואית. שכיחותה 
של הפרעת קשב והיפראקטיביות נאמדת בכ-10% מכלל האוכלוסייה, ותסמיניה 
מלווים את הסובל ממנה בכל מחזור החיים. אחד המאפיינים הקליניים המוכרים 
בקרב ילדים ונוער עם הפרעת קשב הוא היותה מופיעה בשכיחות גבוהה עם 

הפרעות קליניות נוספות, ובכלל זה הפרעה על הרצף האוטיסטי. 
כפולה הפרעת קשב  בעל תחלואה  בתיאור המטופל  נעסוק  במסגרת ההרצה 
ואוטיזם. נכיר את השיקולים הקליניים באיתור ילדים ונוער הסובלים משילוב זה, 

ובחינת תוכנית הטיפול האופטימלית.
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מושב שני: סדנאות מקבילות: לקות למידה, 
הפרעות קשב בוועדות זכאות 

תלמידים לקוי קשב ולקוי למידה
בוועדות זכאות

ד"ר מאיה קלמן הלוי | גב' מאיה ענבה

ד"ר מאיה קלמן הלוי, פסיכולוגית חינוכית מומחית.
מרצה במכללה האקדמית גליל מערבי בחוג לחינוך, באשכול 
בראי  הרך  בגיל  הילד  והתפתחות  לחינוך  ובחוג  חינוכי  ייעוץ 
בועדת  וחברה  באקדמיה  שוחרים  פרויקט  תומכת  קהילתי. 
קבלה של תכנית המצטיינים בחוג לחינוך. מלווה הורים , ילדים 
ומתבגרים רבים בהתמודדות עם מגוון אתגרים. חוקרת היבטים 

מוטיבציוניים של למידה בקרב אוכלוסיות מגוונות.

עם יישום התיקון לחוק החינוך המיוחד, מופנים תלמידים הזקוקים לסיוע מאגף 
קשב  והפרעת  למידה  שלקויות  למרות  ואפיון.  זכאות  לוועדת  המיוחד  החינוך 
הוגדרו במשרד החינוך כ״מובלות שכיחה״ הצרכים של תלמידים אלו רחבים יותר. 
זאת לאור השכיחות הגבוה של אבחנות אלו עם לקויות נוספות )קומורבידיות( 
והקשיים הנלווים בתחום הרגשי וההתנהגותי לאבחנות אלו. במסגרת הסדנה, 
למידה  בלקויות  שמאובחנים  תלמידים  של  הצרכים  בהמשגת  סוגיות  נדגיש 
צרכיהם.  כל  את  מהימנה  בצורה  שתשקף  כך  מיטבה,  בצורה  קשב  והפרעת 
הסדנא מיועדת לעובדי הוראה, אך כחלק מתפיסת הרצף החינוכי המומלץ, היא 

פתוחה גם להורים. בסדנה זו תשתתף גב' מאיה ענבה ,מנהלת מתי״א עכו.
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הורות בדרכי שלום לילדים לקוי למידה וקשב
מר יששכר עשת

מר יששכר עשת, פסיכולוג קליני, פסיכותרפיסט ומדריך.

ADHD אינה בעיה משמעתית. מדובר בקשיים בתפקודים שונים להם אנו זקוקים 
לילדנו  רגשית  להתחבר  כיצד  נלמד  בסדנא  בחיינו.  כראוי  להתנהל  מנת  על 
הסובלים מקשיים אלו. הקשר הרגשי אליהם יאפשר לנו לסייע להם באימונים 
הדרושים על מנת לשפר תפקודים אלו. בנוסף נטפח את הכשרונות המיוחדים 
שיש להם כדי להקנות להם הרגשת יכולת ותקווה שהם יכולים לתפקד באופן 
מועיל לעצמם ולחברה. המשתתפים יקבלו חוברת הדרכה להורים ומורים בנושא. 

כתבו למייל שלי והחוברת תשלח אליכם: isas.eshet@gmail.com״



9 8

הוראה מתקנת בקריאה- סדנה מעשית
להוראה מתקנת

גב' יונה פליישר

מרצה בחוג לחינוך ובחוג ללקויות למידה  יונה פליישר,  גב' 
על  אמונה  למידה.  ללקויות  מומחית  מערבי.  גליל  באקדמית 
החלק המעשי יישומי של קורס וראה מתקנת ופיתוח סביבה 

אוריינית בקרב סטודנטים הלומדים במסלול לקויות למידה.
מנהלת ניצן נהריה - מרכז אבחון וטיפול בלקויות למידה הכולל 

צוות מקצועי בתחום זה
 מלמדת באוניברסיטת חיפה - מדריכה פדגוגית בתואר שני 
בחוג ללקויות למידה. ומשנה זו - מדריכה ארצית של ארגון 

ניצן בתחום המקצועי.
לילדים,  ומדריכה  מאבחנת  מטפלת,  תומכת,  שנה   20 מעל 

הורים, צוותי חינוך  בתחום הסיוע והקידום של לקוי למידה.

כיצד נבנה יחידות לימוד  דיפרנציאליות בכיתה כוללת תחת ערך שילוב והכלה.
בסגנון  לימוד  יחידת  בבניית  להתנסות  חינוך  אנשי  מוזמנים   , שנקיים  בסדנא 

״מרכז למידה מבוסס למידה דיפרנציאלית״.
זוהי גישת הוראה שנותנת מענה למגוון התלמידים בכיתה ולכן ישנה התייחסות 

לרמות קושי, תחומי עניין וכישורים שונים.
בסדנא נעבור בקצרה על מהי הוראה דיפרנציאלית ועקרונותיה, יינתנו מחוונים 
ועקרונות לפיתוח יחידת לימוד כזו וככל שיספיק הזמן ולפי הרכב המשתתפים,  

תהיה התנסות בפיתוח פדגוגי שלה. 
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מבוגרים לקוי למידה והפרעת קשב
סדנה בהנחיית ד"ר מירי שריד וגב' אילנה רייטקופ

המכללה  וחינוך,  למידה  ללקויות  החוג  שריד,  מירי  ד"ר 
האקדמית גליל  מערבי.

)מרכז  בחממ״ה  צוות  וחברת  מאמנת  רייטקופ  אילנה  גב 
הספרים  מחברת  חי(  תל  במכללת  והתמיכה  האבחון 

״להקשיב לקשב״ ו״לפגוש את הפרעת הקשב שלי״. 

סדנה שנבנתה כמענה לצרכים שעלו ממושבי משתפי הכנסים בשנים הקודמות. 
נוירו-התפתחותית  כתסמונות  מוגדרות  למידה  ולקויות  קשב  שהפרעת  מאחר 
נתייחס  הסדנה  במסגרת  החיים.  מחזור  בכל  ממשיך  אלו  אבחנות  של  קיומן   ,
 – מבוגרים  להתמודדות  בהתייחס  הקהל  משתתפי  ידי  על  שיעלו  לסוגיות 
והפרעת  למידה  לקויות  עם  שמתמודדים  לילדים   והורים  חיילים  סטודנטים, 
קשב. הסדנא פתוחה לכל המשתתפים ומומחי תחום יענו לשאלות המשתתפים.
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גילוי הקסם של תיאטרון בובות וצלליות 
להגברת הקשב והלמידה בקרב ילדים עם      

             ADHD-ו ASD
ד"ר חיים מזרחי

ד"ר חיים מזרחי, הוא מורה מומחה לחינוך מיוחד, ומלמד 
לקולנוע  לציור,  לאמנות,  ותיק  מורה  מתקנת.  הוראה 
ולדרמה, ומלמד ילדים אוטיסטים דרך תאטרון. בעבר שימש 
מדריך ליהדות במולטי מדיה במחוז חיפה. ד״ר מזרחי הוא 
מאבחן דידקטי, מרצה במכון למורים ובמכללת בית חנה 
בסוציולוגיה.  שלישי  תואר  ובעל  המיוחד  חינוך  בתחום 
לאורך שנים תורם מכישוריו לגיוון דרכי ההוראה, ומשלב 
מדיה  ומולטי  דרמה  אמנות,  ציור,  קולנוע,  של  טכניקות 
לגיוון והמחשה במגוון מקצועות ובכך פותח צוהר ללמידה 

אסטרטגית בעלת ניחוח של חדשנות.

ילדים עם  והאפקטיביים בקידום התפתחותם של  אחד מהכלים המשמעותיים 
זו מתמקדת ביתרונות הפוטנציאליים  ו-ADHD  הוא התיאטרון. הרצאה   ASD
של מדיום זה ככלי טיפולי וחינוכי לקידום מיקוד קשב ולמידה בקרב ילדים אלה. 
מתוך ניסיונו של הדובר בהקמת תכנית תיאטרון בית ספרי לילדים עם הפרעת 
הספקטרום האוטיסטי )ASD ו- ADHD(, ההרצאה בוחנת כיצד תיאטרון בובות 
וצלליות יכול לעזור לילדים אלה לפתח ולחזק את יכולות הריכוז, רכישת השפה, 
הביטחון העצמי ואף היצירתיות. זאת, תוך שימת דגש לגבי חשיבות שילוב כלי 

זה בתוכניות התערבות חינוכיות וטיפוליות בכלל.

מושב סיום
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