
 

 

 :עבורתכנית אימון מקיפה ומאתגרת שפותחה 

  לילדים בגיל הרך ולבעלי קשיים  בתחום המוטורי הורים(DCD ) 

 גננות 

  גיל הרךבתחום התנועה לאנשי מקצוע 

 מת מותא מורים לספורט טיפולי ולפעילות גופנית 

 ניתוח יישומי, אנשי מקצוע ויועצים להורים בתחום הריפוי בעיסוק 
 .'ואח התנהגות  של       

 :מטרות התכנית

 אצל ותחושת מסוגלות גופני חיובי -טיפוח דימוי עצמי
 ילדים עם וללא

 .בעיות מוטוריות        

  קידום השליטה המוטורית של ילדים במטלות היום יום
 .  ובמשחקים

  יועצים בתחומי מקצוע שוניםהנחיה להורים ולכלי.  
 :מאפייני הפעילויות המוצעות בתכנית

 בחצר הבית, בבית  :מותאמות ליישום בסביבה הטבעית של הילד,  
 .  בחוף הים ועוד, בגן השעשועים        

 מומחשות באמצעות איורים והסברים. 

 ניתן להתאימן לרמת הילד.  

 קלות ונוחות ליישום. 

 התפקודים של כל פעילותטבלאות המנתחות את מלוות ב. 

 מלוות בדפי מעקב ודוגמאות לכרטיסיות להורים ולילדים. 

  קיים בביתאשר ברובו דורשות ציוד. 
 '?הצלחה במגע'מדוע יש צורך בתכנית אימון כמו 

 הוידאו, ממול למסכי הטלוויזיה פעילות פאסיביתעליה חדה ב 
 .מחשבוה       

 עלי משקל עודף והשמנהעליה דרמטית בשכיחות הילדים ב. 

 בקואורדינציה הפרעה התפתחותיתסובלים מ הילדים מ 81% -כ 
       (DCD) למצב זה השפעות שליליות .  בינוניתבדרגה חמורה ו 
 .החברתי ועל הלמידה, הרגשי, התפקוד היומיומיעל        
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 על המחברת

 קיבלה את פרס 6991בשנת 

 מנשיא' אייסף'קרן 

 המדינה על מצוינות אקדמית

 ועל תרומה בולטת לחברה 

 .הישראלית בתחום התמחותה

 

 
 בראש המרכז הישראלי   עומדתעוגב -ר יזדי"ד

  .לפסיכומוטוריקה להכשרת מאבחנים ומטפלים
 
 

וינגייט זה ב האקדמית להבמכלהמחברת מרצה 
ואף משמשת בה כראש  ,שניםושמונה  עשרים
גופנית פעילות ) לחינוך גופני בחינוך המיוחד המגמה

 .צרכים מיוחדיםלבעלי   מותאמת
 

ים פרסמה מספר רב של מאמרים ואת הספר'היא  
, התפתחות', 'התפתחות מוטורית תקינה מול לקויה'

 'העשרה של מיומנויות גופניות בסיסיותניתוח איכותי 
לי הפרעה התפתחותית יש  –  ץאני לא קלוו

  (.DCD)בקואורדינציה 
 

ומשמשת השתלמויות ובכנסים המחברת מרצה ב
לפיתוח  וועדהוב' ון דיסלקסיה ישראלכחברה באורט

 .משרד החינוךלגיל הרך בתכניות לימודים 
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