לפני הקביעה הגורפת כי יש לילד "שתי ידיים שמאליות",
כדאי לבדוק באמת את היכולות .ילדים שסובלים
מקשיים מוטוריים יתוארו כילדים מסורבלים ויתקשו
למלא משימות יום־יומיות ,יעדיפו 'לרבוץ' במשחקי
ישיבה ויימנעו מלשחק בחצר או בגינה ,ופשוט ייתקעו
ב'פקק' של חוסר תנועה .למה זה קורה להם? מהו
הטיפול המומלץ? אנשי המקצוע נותנים מענה
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ר' טויסיג
מה לא נאמר על הילד המסורבל? נקודות
הזיהוי אינן מחמיאות בעליל .הוא "ניחן" בקשיי
ביצוע בולטים ,ומתואר בפי הסובבים כילד אטי,
מסורבל ולפעמים אפילו "עצלן ללא תקנה".
נטע אהרוני ,מרפאה בעיסוק ,הידרותרפיסטית
ומטפלת ג'הארה בכירה:
"המיומנויות הבסיסיות הנדרשות בגילאים
אלה הן בלתי־מוגבלות :למידה ,משחקי תחרויות,
גזירה ,ציור ,כתיבה ,העתקה ,שרטוט ,מלאכת יד,
נגינה ,ריצה ,קפיצה ,זריקה ,תפיסה ובעיטה –
ובעצם הכול ...שליטה במיומנויות אלה היא גורם
חשוב גם בהתפתחותם החברתית והרגשית של
nbvn
הילדים ולכן יש להן חשיבות מכרעת .אצל רוב
הילדים ההתפתחות המוטורית היא תהליך קל
יחסית ,אך יש ילדים בעלי אינטליגנציה נורמלית
ואף למעלה מכך ,שהם בעלי רמה נמוכה של
מיומנויות אלה בהשוואה לבני גילם .לכך נלווים
בדרך כלל גם קשיים בתפקודי היום־יום ובתחום
הרגשי־חברתי ,ההתנהגותי והלימודי".

תיאורים לא מלבבים
איך מזהים את 'הילדים המסורבלים'?
"בקלות" ,פורשת נטע אהרוני תמונה אופיינית.
"הילד מתואר כבעל שתי ידיים שמאליות ,זה
שבבוקר לוקח לו שעות להתלבש ,הכוס 'נשפכת'
לו כאשר הוא שותה ,הוא מעדיף משחקי קופסה
על משחק עם ילדי השכונה ,בגיל שמונה הוא עדיין
לא יודע לרכוב על אופניים ללא גלגלי עזר ,ועוד".
ומה אומרים בבית הספר?
"טוענים שהילד מתפזר בתנועותיו ומפריע
לתלמיד היושב לצדו ,זקוק לזמן רב כדי להוציא
מתוך הילקוט חפצים בשעת השיעור ,כתב ידו אינו
קריא ,הוא אינו מספיק להעתיק מהלוח ,ובכלל
התנהלותו אטית מאוד .לא פעם הוא אף נוטה
להתנהג כ'ליצן' של הכיתה.
"בבדיקה קצרה בשעת חצר נמצא את הילד
מתבלבל ותנועותיו מפוזרות ,נוחת בכבדות
ובסרבול ,מתוסכל כאשר חבריו אינם משתפים
אותו במשחקי קבוצה ובעיקר במשחקי כדור,
מתקשה להבין הוראות מרחביות כמו 'רוצו
לימין' או 'קפצו לשמאל' ,ואם כבר משתפים אותו
במשחק כדור הוא חושש ומסיט את מבטו הצדה
כשזורקים אותו לעברו.
"באופן כללי" ,מסכמת אהרוני את המצב,
"הילד מציג קשיים בתיאום תנועותיו ,מציג
פערים משמעותיים ברמת הביצוע של מיומנויות
מוטוריות גסות ועדינות ,כגון קשירת שרוכים,
כתיבה ,ציור ,העתקה וכִ פתור ,מתקשה להוציא
לפועל תגובות מוטוריות בהתאם לדרישות
ולתנאי סביבת הביצוע ,תנועותיו מגושמות ואינן
חסכוניות באנרגיה ,ועוד".

פעם והיום
בעבר ,ההתייחסות לבעיות המוטוריות במהלך
הילדות הייתה מינורית ,מאחר שרווחה הדעה כי
כל המקרים הללו ,מלבד הקיצוניים שבהם ,נובעים
מעיכוב בבשלות מוטורית ,ולכן הבעיות והסבל
בסופו של דבר ייעלמו עם ההתבגרות .אולם
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ממצאים שנתקבלו מכמה מחקרים הפריכו את
המחשבה הזו.
נטע אהרוני" :נמצא כי ילדים אשר אובחנו
כמסורבלים בהיותם בגיל שש ,המשיכו לסבול
מבעיות מוטוריות וכן ממגוון קשיים בתחום
הלימודי ,החברתי והרגשי אף בהגיעם לגיל 16
שנים .הוכחות להשפעות שיש לבעיות בטווח
הארוך נתקבלו ממחקרים אשר הוכיחו כי סרבול
אינו נגרם מעיכוב בבשלות וכי יש להתייחס אליו
כאל לקות המשפיעה לאורך כל מעגל החיים.
"באחד המחקרים נבדקו  17ילדים בגיל  6אשר
מוריהם זיהו אותם כבעלי קואורדינציה מוטורית
ירודה .הוא חזר ובדק אותם בגיל  .16התוצאות
הראו כי רוב הילדים עדיין סובלים מקשיים
בקואורדינציה מוטורית ,הערכתם העצמית
ירודה והם גם לוקים בבעיות מסוגים שונים
בבית הספר .דבר מעניין שעלה מן המחקר היה
ההבדלים בדרכים שבאמצעותן למדו ילדים שונים
אסטרטגיות להתמודדות עם קשייהם.
"אבחנות אלה תרמו באופן רשמי לקביעה
כי הפרעה התפתחותית בקואורדינציה נחשבת
כהפרעה שיש להתייחס אליה בדרגת חשיבות
ראשונה בכל הקשור ב'חריגות' בהתפתחותם
ובתפקודם המוטורי של ילדים".

לקרוא לבעיה בשמה
"חשוב לזכור" ,אומרת נטע אהרוני" ,כי רמת
הביצוע המוטורי של ילדים כאלה נמוכה מגבולות
הנורמה המקובלים ביחס לבני גילם ,ולכן בחיי
היום־יום הם מציגים קושי בביצוע מיומנויות
המצופות מילדים אחרים .הם מציגים קשיים
תנועתיים משמעותיים בלי שיאופיינו כבעלי לקות
במערכת העצבית־שרירית .לעתים קרובות נמצא
כי ילדים בעלי סרבול מוטורי יסבלו אף מהפרעות
אחרות כגון הפרעות למידה ,הפרעות בתקשורת,
הפרעות התנהגות ,הפרעת קשב והיפראקטיביות".
מה לדוגמה?
אהרוני" :עם הכניסה לבית הספר היסודי ,רוב
הילדים כבר מסוגלים להתלבש או לאכול בכוחות
עצמם ,לאחוז בעיפרון ולבצע פעולות של כתיבה,
ציור וכו' ,כלומר להפעיל כלים פשוטים כגון
צבעים או סרגל לשם צביעה או כתיבה .לעומתם,
ילדים אשר סובלים מסרבול מוטורי מציגים
לעתים קרובות עיכוב הבא לידי ביטוי בפער בינם
לבין קבוצת השווים במיומנויות התפקודיות הללו.
"מלבד זאת נמצא כי ילדים בעלי סרבול מוטורי
( )DCDמציגים אף אטיות בלמידה של מיומנויות
יום־יום בהשוואה לילדים בני גילם אשר מציגים
התפתחות תקינה .זאת אף שהם בעלי מנת משכל
תקינה ולא סובלים מהפרעות נוירולוגיות .ילדים
אלה מציגים נטייה לבצע משימות ביתר אטיות
על חשבון השגת דיוק בתוצרי עבודתם .נוסף לכך
נשים לב כי דפוס אחיזת כלי הכתיבה שלהם אינו
נינוח וקיימת נטייה להשקיע לחץ מוגזם בכתיבה,
אשר כנראה נובע משליטה מוטורית חלשה
בקואורדינציה העדינה.
"מאחר שילדים עם  DCDנוטים להימנע
מפעילויות מוטוריות מחשש לכישלון ,יש להם
פחות הזדמנויות לתרגל מיומנויות .מצב זה
עלול להגביר את בעיותיהם התנועתיות ולתרום
להתפתחות של דימוי עצמי נמוך ,תחושת בדידות

ורמה נמוכה של כישורים חברתיים".

החדשנית מאפשרת למטפל לבחור מתוך יותר
מאלף (!) תרגילים מתקדמים ,אשר רלוונטיים
ביותר לאופי ההפרעה הספציפית שממנה הילד
סובל (כולל התאמה לגילו ,לצרכיו הפונקציונליים,
להעדפותיו ,לאישיותו ועוד) .הנחת היסוד היא
שההגדרה 'סרבול מוטורי' היא כותר כללי להפרעה
הטרוגנית .כך לדוגמה ילד אחד בעל סרבול עשוי
לסבול בעיקר מקשיים בהתמצאות במרחב,
בהשוואה לילד אחר בעל פרונציה של כף הרגל,
בעיה אורתופדית שכיחה במיוחד המשליכה על
התפקוד המוטורי ,שעיקר קשייו ביכולת התנתקות
מהקרקע או שיווי משקל נמוך".
איך אתם עושים את זה?
"בכלים העומדים לרשותנו יש תרגילים
מתוחכמים המפתחים קואורדינציה מוטורית על
כל גווניה ,בכלל זה תיאום דו־צדי ,תיאום עין
יד ,תיאום עין רגל ,חציית קו אמצע ,ויסות כוח,
ויסות תנועה ,תכנון תנועה ,יכולת התמצאות
במרחב ,התארגנות במרחב ,תזמון וחיזוי תנועה,
רצף ,מהירות תגובה ,שיפור זריזות ,שיפור סגנון
ריצה ועוד ,כל זאת נוסף לפיתוח קואורדינציה
יציבתית לבעלי סרבול מוטורי המשולב עם יציבה
לקויה.
"כדאי לדעת" ,מוסיף אייל ציוני" ,כי ילדים
רבים בעלי סרבול מוטורי סובלים מפערים
בין רמת אינטליגנציה מילולית גבוהה ,לעומת
אינטליגנציה תנועתית־ביצועית נמוכה .לפערים
אלה השלכות רבות על התפקוד המוטורי ביום־
יום ,על הדימוי העצמי הנמוך ועל יצירת מנגנוני
הימנעות ,שהם נגזרת ישירה מכך".

שכיח ובטוח
פנינו אל אייל ציוני ( ,)MAמפתח
שיטת מוטוריקל לטיפול בספקטרום
נרחב של בעיות מוטוריות ,בעיות
יציבה ואורתופדיה והשמנת יתר אצל
ילדים ,נוער ומבוגרים:
האם כל ילד אטי מוגדר כבעל
הפרעה? עד כמה הבעיה שכיחה?
"מספר גובר והולך של ילדים
מופנים כיום לטיפול בשל מה
שמוגדר 'הפרעת קואורדינציה
מוטורית התפתחותית' .ההפרעה,
שזכתה במשך שלושת העשורים
שונות,
להגדרות
האחרונים
כדוגמת 'הילד המסורבל'' ,חולשה
גופנית' ועוד ,מתוארת כהפרעה
בולטת בהתפתחות הקואורדינציה
המוטורית ,אשר אי אפשר ליחסה
למצב רפואי.
"שכיחות הלוקים ב־DCD
באוכלוסייה היא  6אחוזים בקרב
ילדי בית הספר ,עם שכיחות גבוהה
יותר בקרב שכבות סוציו־אקונומיות
חלשות; היחס בין בנים לבנות
נע בין  1:4ל־ ,1:7ולפי הספרות,
הילד המסורבל משתייך לקבוצה
הטרוגנית ,כלומר אין ילד 'מסורבל
טיפוסי' אחד".
למה?
"הילדים המסורבלים נבדלים זה מזה בקשיים
המוטוריים הגסים או העדינים ,וכן בשילוב עם
הפרעות נוספות ,כגון הפרעת קשב וריכוז (עם או
בלי היפראקטיביות) ,קשיי שפה ולקויות למידה,
כולל לקויות למידה לא מילוליות".
במה מתבטאים ההבדלים?
"בעיקר במקור ההפרעה ,בחומרת הפגיעה
ובהשפעות הסביבתיות .אפשר לראות הפרעות
במוטוריקה הגסה ,במוטוריקה העדינה או בשתיהן,
אשר יתבטאו בקושי לבצע פעולות יום־יומיות
כגון דילוג ,קפיצה ,כדרור ,רכיבה על אופניים
ופעילות על מתקנים בגן המשחקים .הקושי יכול
להתבטא גם בתפקודים יומיים כגון אכילה בסכין
ובמזלג ,לבישה ורחצה .ילדים בעלי  DCDמועדים
לתאונות בהתנהלותם הגופנית ,עלולים להיתקל
בחפצים ולמעוד יותר מבני גילם הבריאים .נוסף
לכך ילדים אלה חווים קושי בלמידה מוטורית
ובביצוע מטלות מוטוריות ,שלעתים נחשבות
קריטיות להצלחה בחיים היום־יומיים .השפעתה
של ההפרעה ניכרת גם בפעילויות אקדמיות,
בחוסר ארגון ,בקשיים בכתיבה ,בקריאה או
בחשבון".

בתוך הקטגוריה
אייל ציוני מסביר כי ילד המוגדר כסובל
מהפרעת סרבול מוטורי התפתחותי ,הוא ילד ש:
א .יכולת הרכישה והביצוע של מיומנויות
מוטוריות נמוכה אצלו ביחס לגיל הכרונולוגי
ולהתנסות .הסרבול שלו בא לידי ביטוי בהפלת

חפצים או בהיתקלות בחפצים ,באטיות ובחוסר
דיוק בביצוע מיומנויות מוטוריות כדוגמת תפיסת
חפצים ,גזירה וכתיבה.
ב .החסך המוטורי מפריע באופן משמעותי
לפעילויות היום־יומיות ,כדוגמת רחצה ואכילה,
ומשפיע באופן שלילי על ההישגים האקדמיים ,וכן
על פעילות פנאי ומשחק.
ג .תחילת הסימפטומים הייתה בילדות
המוקדמת .נוסף לכך ,אי אפשר להסביר את החסך
המוטורי בלקות אינטלקטואלית או בחסך בראייה,
וגם אין קשר לבעיה נוירולוגית כגון שיתוק מוחין
או מחלות שרירים.

יוצאים לדרך
זיהינו את הבעיה ,ואנו יודעים שהיא קיימת.
נשארה השאלה המשמעותית – מה עושים עם
זה? איך אפשר למנוע מילדים בעלי סרבול מוטורי
קשיים רגשיים וחברתיים ,ולהקל עליהם את
ביצוע משימות היום־יום? לשם כך יש להפנות את
תשומת הלב לדבר בעוד מועד ולפנות עם הילד
לטיפול – ובהקדם.
אייל ציוני מרחיב" :יש ללוות ילדים אלה בעת
רכישת מיומנויות ולספק להם משוב מתמיד,
כולל רמזים מילוליים ותחושתיים ,ולאפשר להם
התנסות מרובה ,בעלת חזרות רבות .לילדים אלה
קושי בהעברה של יכולת ממיומנות אחת למיומנות
קרובה ובהכללה של מיומנויות מוטוריות שנלמדו,
ולכן התרגול עמם צריך להיעשות במגוון מצבים
ובסביבה משתנה .כל מיומנות הנרכשת אצלם
צריכה לשמש כמרכיב ברכישת מיומנות חדשה,

וזה דבר שיסייע להם להצליח.
"נשים לב להיבט נוסף :ילדים בריאים מראים
התאמות יציבתיות כבר ממחצית השנה הראשונה
לחיים .לעומת זאת ,ילדים בעלי  DCDבוחרים
תבנית תנועה שונה ולא עקבית ומן הסתם גם לא
בהכרח יעילה בכל פעילות .הכוונת הילד לתבנית
תנועה נכונה ,תוך הדגשת התועלת במנח המסוים,
תיצור הפנמה טובה יותר ו'אימוץ' מנח גוף ספציפי
מותאם על פי דרישות המטלה.
"טיפול שמתמקד בהקניית מיומנויות אשר
הילד מעוניין לרכוש ,יעודד אותו להשקיע את
המאמץ הנדרש להשגתן ויאפשר לו השתתפות
פעילה ,יצירת קשרים חברתיים ותחושת
מסוגלות".
אייל ציוני מוסיף כי אסור להתעלם מהחשיבות
שבהתערבות טיפולית בילדים אלה ,בשל הקשיים
המשמעותיים המלווים את הילדים בחיי היום־
יום ,וכן בשל העדויות המייחסות לכך הפרעות
משניות בגיל בוגר יותר ,כגון הפרעות בלמידה
וקשיים בתחום החברתי .למרות הידע שנצבר עד
כה ,הורים ומטפלים רבים עדיין טועים בהניחם
כי בעייתם של הילדים זמנית וחולפת ,וכי אלה
צפויים לשפר את יכולותיהם במשך החיים ללא
כל התערבות ,ו'לגדול' מתוך הקשיים המוטוריים
שהם חווים".

הטיפול הנכון
"הפרעת סרבול מוטורי זוכה למענה מערכתי",
אומר אייל ציוני ,מפתח שיטת מוטוריקל לטיפול
בספקטרום של בעיות מוטוריות" .שיטת הטיפול

הגישות
עד לפני כעשור התמקדו שיטות הטיפול
בילדים בעלי סרבול מוטורי בשיפור של מרכיבי
תנועה ,במטרה לשפר יכולות ולאפשר לילד
לרכוש מיומנויות מוטוריות ,כגון שיפור ויסות
כוח בידיים ,מתוך רצון לסייע לילד ברכישת לימוד
כדרור בכדור.
לעומת זאת שיטות טיפול עכשוויות מצדדות
דווקא ברכישת מיומנויות ,ולא בהתמקדות
במרכיביהן ,בטענה ששיטות ההתערבות הוותיקות
שהתמקדו עד כה בשיפור מרכיבים מוטוריים
לא נמצאו יעילות דיין .התומכים בשיטות אלה
גורסים שלימוד מיומנויות ספציפיות יעניק לילד
כלים להשתלבות יעילה בפעילויות גופניות ענפות,
יסייע לו לחוות הצלחות ויעודד אותו להוסיף
ולהיות פעיל.
חוקרים אחרים הציעו טיפול המתמקד דווקא
בגורמים משניים ,מניעתיים ,כגון חיזוק שרירים,
בטענה שחיזוק כזה עשוי לעודד אותו להשתתף
בפעילויות שונות ובכך לגרום לו לצאת נשכר
מעצם הפעילות הגופנית עצמה .כך לדוגמה ילד
בעל היפוטוניה מאופיין בפסיביות תנועתית,
וחיזוק שריריו עשוי לשנות את אופן התנהלותו.

השילוב המנצח
ומה הפתרון?
"כאן בדיוק טמון היתרון" ,ממשיך אייל ציוני.
"טיפול במוטוריקל מאמץ גישה חדשנית המבוססת
על ניסיון קליני עשיר ,על מחקרים עדכניים ועל
פרשת כי תבא תשע"ו
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רציונל מדעי ברור .הניסיון מלמד כי הדרך הטובה
ביותר לסייע לילד בעל סרבול מוטורי ,היא שילוב
בין שלוש התפיסות".
למה הכוונה?
"דבר ראשון ,שיפור יכולות מוטוריות
וקואורדינציה בעזרת דור חדש של תרגילים
מתקדמים בהתאמה לצרכיו הספציפיים של כל ילד
(מדובר בהפרעה הטרוגנית ,זוכרים?) ולמיומנות
הנרכשת שלו.
"בד בבד נערך לימוד מגוון מיומנויות בגישה
היררכית – רב־ערוצית (המסתמכת על כמה
חושים בו זמנית) ,על פי עקרונות מדעיים בלמידה
מוטורית ,וכן חיזוק שרירים פונקציונלי בכלים
חדשניים וללא משקולות.
"חיבור נכון בין שלוש התפיסות הוא המתכון
היעיל ביותר לטיפול בסרבול מוטורי ,ויש לכך גם
הסבר מלומד".

למה זה טוב?
"מדובר בהסבר ארוך ,אך ננסה לתמצת בכמה
משפטים" ,אומר אייל ציוני" .ילד בעל סרבול
מוטורי הסובל מתיאום עין יד לקוי ,מחיזוי
תנועה נמוך ,מחסר בתחושה עמוקה ומהפרעת
קשב וריכוז נלווית (מקרים נפוצים
ביותר) ,יתקשה לרכוש מיומנויות
פשוטות יחסית ,כדוגמת כדרור כדור,
גם בטיפול יחידני וממושך .ילד
המתקשה להתנתק מהקרקע או
שנמנע מקפיצות ,גם אם אינו
סובל מבעיית תכנון תנועתי
או קואורדינציה נלוות ,לא
יוכל (באופן חד־משמעי) ללמוד
לקפוץ בחבל או בדילוגים ,ללא
שיפור במרכיב הקריטי של
התנתקות מהקרקע".
אם כן ,מדוע יש צורך בלימוד
מיומנויות ,מעבר לשיפור בתפקוד
המוטורי?
"מניסיוננו הרב ,ועל פי הספרות

המקצועית העדכנית ,ילדים בעלי  DCDסובלים
מקשיים בלמידה מוטורית .נראה כי הם נמצאים
בשלב מוקדם מאוד של למידה ונשארים פרק זמן
ארוך יותר בשלב למידה ראשוני זה ,ביחס לבני
גילם .לעתים הם אינם מסוגלים לאתר ולתקן את
תבניות התנועה השגויות שלהם .אם הילד סובל
גם מהפרעת קשב וריכוז הכוללת מוסחות ,רכישת
מיומנויות הופכת למשימה כמעט בלתי־אפשרית
בעבורו.
"לפיכך ,גישה טיפולית הכוללת שיפור
מרכיבים מוטוריים פגומים ושיפור הקואורדינציה,
בשילוב רכישת מיומנויות ספורט ותנועה וחיזוק
שרירים ,תאפשר גם לילד המסורבל ביותר לרכוש
מיומנויות וליטול חלק פעיל במשחקי תנועה עם
בני גילו ,וזה בדיוק מה ששיטת מוטוריקל מבקשת
לעשות".

מתאים לי
"אף שלכל אחד מאתנו נחוצה קואורדינציה
כללית ברמה סבירה לטובת תפקוד יום־יומי תקין",
אומר אייל ציוני" ,הילד זקוק לאותה קואורדינציה

הילד שלי מסורבל?

אם נדלקו ארבע נורות אדומות במבדק
הבא ,רצוי לגשת לבדיקה כדי לשלול את
החשד לבעיה המוטורית או לטפל בה.
 .1הילד נוטה לבצע מטלות באטיות.
 .2מתקשה בארגון חפציו האישיים,
בסידור החדר והילקוט.
 .3מתקשה ברכישת מיומנויות חדשות
כמו משחק בכדור וקפיצה בחבל.
 .4מתעייף בקלות ומתלונן רבות "אין לי
כוח".
 .5נמנע מטיפוס על מתקני חצר.
 .6מתקשה בקפיצות ברצף בשתי הרגליים
יחד.
 .7משקיע מאמץ רב בכתיבה (אף שכתב
ידו נאה).
 .8נראה נוקשה בפעילות ,מרבה בקיבועים
ביד ובלשון.
 .9מתקשה ברכיבה על אופניים.
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ספציפית ,לטובת מגוון מיומנויות מוטוריות
ותפקודים מורכבים המתבצעים ביום־יום,
כדוגמת קפיצה בחבל ,מעבר מעל מכשולים בדרך,
הליכה ב'קיצור־דרך' שבחר לעצמו בדרכו מבית
הספר הביתה ועוד ...ברור ששיפור קואורדינציה
באמצעות שחייה לדוגמה ,לא יסייע לילד כלל
בתפקוד במשחקי כדור ,למשל .לפיכך ,בניגוד
למיתוס הקיים עדיין ,אם הילד משתתף בחוג
שחייה (שהוא דבר טוב כשלעצמו) ,אין פירוש

פעמונים

תנו לילד מטרייה
אייל ציוני" :מטר של אתגרים מוטוריים
מלווה את תקופת הילדות בעידן המודרני;
משחקי כדור שנוחתים על הילדים בהפתעה
(כרעם ביום בהיר) ,מסיבת יום הולדת
שגרתית ,הפסקה פעילה בקייטנה ,טיול
רכיבה על אופניים ,טיפוס חבלים במצוק
במהלך טיול ,תחרות ריצה בשיעור התעמלות
או תחרות 'הורדות ידיים' ספונטנית בשעת
ההפסקה ...ואיננו מדברים על תפקוד מוטורי
יעיל הנחוץ כל כך במצבי חירום ,בכלל זה
התמצאות יעילה במרחב ,שיווי משקל ,כוח
שרירים ,זריזות ,מהירות ועוד...
"כשמעניקים לילד מטרייה מוטורית,
כלומר יכולות מוטוריות גבוהות ,מגנים
עליו מפני שלל האתגרים המוטוריים־
ספורטיביים־חברתיים הצפויים והבלתי־
צפויים של הילדות .מעניקים לו ביטחון
עצמי ,שקט ורוגע נפשי וכך משפרים את
הדימוי העצמי שלו ,כשהילד יודע שהמטרייה
שהוא קיבל צמודה אליו ואפשר להשתמש
בה בכל רגע נתון".
הדבר שהוא משיג שיפור כלשהו בקואורדינציה
היום־יומית שמתייחסת ליכולות אחרות.
"אבחון מוטורי נכון הנערך לפני הטיפול
בילד ,מאפשר למקד את התרגילים לקשייו
הספציפיים של כל אחד ולמקסם את
יעילות הטיפול .הטיפול הנכון מכוון
להעניק לילד כלים לתפקוד תקין
לחלוטין בכל תחומי החיים ,בבית
הספר ,בבית או בחצר".
איך עושים את זה?
"בעזרת שינוי ואפילו 'הכחדת' דפוסי
תנועה שגויים והטמעת הרגלי תנועה
נכונים .כך לדוגמה כוללים תיקון יזום של
המנח של הילד בעת ביצוע מיומנות זו
או אחרת ,כדי להביא לעיכוב של תבניות
תנועה שגויות ולצורך יצירת תנועה נורמלית.
הנחת היסוד היא שתנועה נכונה ומתוקנת
מספקת לילד קלט סנסורי נכון ומדויק ,דבר
המסייע בשימור המנח המתוקן כחלק אינטגרלי
מרפרטואר התנועות האישי שלו ועיצוב תקין של
סכמת גופו.
"הבשורה הטובה היא שילדים המטופלים
נכון עוברים כברת דרך משמעותית ,מצד אחד
של המתרס שבו חוו סרבול תנועתי ניכר ותפקוד
תנועתי נמוך ,אל צדו השני המעניק הצטיינות
בפעילויות ויכולות ביצועיות גבוהות .לכל
המתעכבים חשוב להוסיף כי שיפור כזה אפשרי
בכל גיל ,כך שקלישאות בסגנון 'חלון הזדמנויות
שנסגר' ,אפילו בעבור נערים או מבוגרים ,אינן
תקפות כלל".

שולמית אייזנבך

ִשׁלְ ֵהי ֱאלּול
ַח ָּמה ַ
קֹופ ַחת ֶׁשל ִשׁלְ ֵהי ֱאלּול
אֹותנּו ֶאל ְק ֵצה ַה ַּמ ְסלּול
ְמ ָק ֶר ֶבת ָ
רֹוע ִדים
ָּדגִ ים ַּב ַּמיִ ם ֵמ ֵא ָימה ֲ
דּודים
ּגַ ּלִ ים יַ ְק ִּפיצּום ֶאל ַמיִ ם ְר ִ
יִ ְר ַעד ַהּגּוף ּכְ ָעלֶ ה נִ ָּדף
לְ ַמ ְר ֵאה ַה ֲח ִת ָימה ְּבׁשּולֵ י ַה ַּדף
ֵהן ִהּגִ ַיע זְ ַמן ַה ִּפ ְדיֹון
ש ָׁטר ֶׁשּנִ ָּתן לִ ְפ ֻק ַּדת ֶמלֶ ְך ֶעלְ יֹון
לַ ְ ּ
ַּב ֲח ִת ַימת יָ ד ִה ְב ַט ְחנּו ַּד ְרּכֵ נּו לְ ֵה ִיטיב
ְּוב ָאזְ לַ ת יָ ד זִ לְ זַ לְ נּו ְּב ֵאיכּות ְּוב ִטיב
ְּב ַד ְרכֵ י ִה ְתנַ ֲהגּות ִּובגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים
ְּב ִקּיּום ִמ ְצוֹות וְ ִחּנּוְך יְ לָ ִדים
מֹורים
הֹורים וְ ִאי ִצּיּות לְ ִ
ְּבזִ לְ זּול ִ
הּורים
ְּב ַה ְצנֵ ַע לֶ כֶ ת ְּב ַמ ְח ָׁשבֹות וְ ִה ְר ִ

ְ"ס־לִ ־י־ח־ֹו־ת!" ְ"ס־לִ ־י־ח־ֹו־ת!" ָק ָרא ַה ַּשׁ ָּמׁש
ְּוב ַפ ִּטיׁש ָה ֵעץ ַעל ַה ַחּלֹון נָ ַקׁש
ׁשֹוב ִבים
ׁשּובּוׁ ,שּובּוָּ ,בנִ ים ָ
טֹובים
ֵה ִטיבּו ַּד ְרכֵ יכֶ ם וֶ ֱהיּו ִ
ָאזְ נֹו ֶׁשל ַא ָּבא ּכְ רּויָ ה לְ ַה ְק ִׁשיב
ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְתנַ ֵער וְ ָצ ִריְך לְ ָה ִׁשיב
ַעל ַאף ְק ִׁשי ַהּיֹום־יֹוםָ ,אנּו ֲע ָב ֶדיָך
אֹודינּו ְּב ַא ֲה ָבה לְ ָע ְב ְדָך
רֹוצים ָאנּו ְּבכָ ל ְמ ֵ
ִ
ָארנּו
ַאְך עֹל ַה ַּפ ְרנָ ָסה ִמ ְש ָׂת ֵּרג ַעל ַצּו ֵ
ּדֹוא ֶבת ,וְ ַה ְּד ָאגָ ה ּגַ ם ִהיא ְּבעֹוכְ ֵרינּו
וְ ַהּנֶ ֶפׁש ֶ
צּורנּו,
ָ"ח ָטאנּו ֵ
יֹוצ ֵרנּו".
ְסלַ ח לָ נּו ְ
לַ ְּתלּויִ ים ַעל ְּבלִ ָימה
ֵּת ִיטיב ַה ֲח ִת ָימה.
ׁשּובה וָ נַ ַחת ִּתּו ֵָׁשעּון
ְ"ּב ָ
ְּב ַה ְׁש ֵקט ְּוב ִב ְט ָחה ִּת ְהיֶ ה
ּגְ ַ
בּור ְתכֶ ם" (ישעיהו ל ,טו)
טֹובה!
ּכְ ִת ָיבה וַ ֲח ִת ָימה ָ

"הבשורה הטובה היא שילדים המטופלים נכון עוברים
כברת דרך משמעותית ,מצד אחד של המתרס שבו חוו
סרבול תנועתי ניכר ותפקוד תנועתי נמוך ,אל צדו השני
המעניק הצטיינות בפעילויות ויכולות ביצועיות גבוהות"
פרשת כי תבא תשע"ו
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