
ד״ר רותי דקל

עונה על שאלות הקוראים

מומחית בתחום אבחון לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז, הוראה מותאמת 
)מתקנת( ואסטרטגיות למידה.

רוצים לשאול את ד״ר רותי דקל?
contact@rutydekel.com - כתבו אלינו ל

מיכל מחולון, אמא לילד בן 9, שואלת: 
הבית,  שיעורי  את  להכין  מוכן  ואינו  ד'  בכיתה  שלי  הבן 

אלא אם כן מישהו מאיתנו יושב איתו ועוזר לו. חשוב לי 
להדגיש שכל נושא שיעורי הבית מקלקל את האווירה 
אחה״צ  כל  פני  על  נמשכת  השיעורים  הכנת  בביתנו. 
וביני  לבינו,  ביננו  מרובים  וויכוחים  לריבים   וגורמת 
את  יכין  שבננו  כדי  לעשות  עלינו  מה  בעלי.  לבין 

שיעוריו באופן עצמאי ולא תלות בנו? 
משפחות  מסעיר  הבית  שיעורי  נושא  מיכל,  לשאלתך 

 רבות, ובעיקר כאלה שלהן ילדים בגיל בית ספר יסודי. 
שיעורי  לשאלתך מנקודות מבט שונות, מטרת  אתייחס 

הבית, התלמיד והדינמיקה המשפחתית: 
תורמים  ולא  מיותרים  הבית  ששיעורי  הדיעה  רווחת  כיום, 

המודרני,  הטכנולוגי  בעידן  שהלמידה  טענה  מתוך  זאת  ללמידה, 
איננה למידה פרונטלית, המבוססת על הקניית ידע ושינון כפי שהיה בעבר, 

וחוויה.  התנסות  פעילות,  כדי  תוך  המתרחשת  משמעותית  חקר  למידת   אלא 
למרות הטענה המוצגת, בפועל, במרבית הכיתות, עיקר הלמידה עדיין פרונטלי 

ברובו, וגם המבחנים עדיין לא עברו מן העולם. 
בכיתה  הנלמד  תירגול  הינה,  הבית  שיעורי  ממטרות  שאחת  להבין  ניתן  מכאן 
ויישום. כשהמורה פותרת על הלוח תרגילים בחשבון, בלשון או בכל מקצוע אחר, 
הכל נראה הגיוני, קל ופשוט. האם הבן שלך יכול לפתור את התרגילים בכוחות 
מזה:  זה  הנבדלים  אנשים  הינם  שהתלמידים  יודעים  אנו  אחר,  ומכיוון  עצמו? 
העבודה,  בקצב  המידע,  עיבוד  במהירות  המידע,  קליטת  באופן  ביכולותיהם, 
לעבוד  תלמיד  לכל  הזדמנות  הינם  בית  שיעורי  ועוד.  שלהם  האופי  בתכונות 

בקצב ובדרך שלו ובזמן המתאים לו. התנסויות של עבודה עצמית 
במטלות השונות, במקצועות הלימוד השונים, תורמות לפיתוח 
לומד עצמאי. מכאן, שיש חשיבות רבה לשיעורי הבית. 

ועכשיו להיבט המשפחתי: לתפיסתי, שיעורי בית הם מטלה 
לתלמיד ובשום אופן לא מטלה להורים. באם אתם חשים 
שכמות שיעורי הבית גדולה מידי או ששיעורי הבית אינם 
תירגול של הנלמד בכיתה, אלא משהו אחר, חשוב שתיפנו  
לצוות ביה"ס, תעלו את טענותיכם )בנועם( ותנסו להגיע 

להבנות בנושא. 
במקביל, אציע לקיים שיחה משפחתית בה תדונו בנושאים 
תשמעו  השונים,  במקצועות  הבית  שיעורי  נחיצות  כגון: 
ותנסו  עצמאי,  באופן  השיעורים  את  מכין  אינו  מדוע  מהילד 
הילדים  אחת,  לא  לדוגמא:  לכם.  הנכונים  הפתרונות  את  למצוא 
ההורה  עם  אינטרקציה  לזמן  הבית  שיעורי  סיטואציית  את  מנצלים 
שבדרך כלל )ולא מרוע לב חלילה( עסוק בדברים אחרים כמו: עבודה, טיפול 
ולילד.  לכם  משותף  איכות  זמן  למצוא  נסו  המצב,  זה  אם  ועוד.  האחרים  באחים 
יכול  הוא  זה  במקרה  בכיתה.  שנלמד  את  הבין  לא  שהילד  הינה  אחרת  אפשרות 
להיעזר בחבר, או ששוב, תעדכנו את המורה ובקשו ממנה לסייע לו. סיבות אחרות הן 
קשיים אובייקטיביים כמו: לקות למידה או מוסחות. במצבים כאלה, מומלץ להיעזר 
באיש מקצוע שיתן לילד שיעורי הוראה מותאמת )מתקנת( או אסטרטגיות למידה. 

תישארו אתם ההורים שלו, תתמכו בו, אך אל תהפכו להיות המורים שלו.  

 

נחום בסה

עונה על שאלות הקוראים

בעל חברת "ראש פיננסי", מאמן כלכלי למשפחות ועסקים, יועץ משכנתא ונדל"ן. 
 בעשור האחרון ליווה מאות משפחות ועסקים לאיזון פיננסי, שינוי דפוסי התנהגות כלכלית, 
ויציאה ממעגל המינוס, תוך שימוש באפליקציה בלעדית, פרי פיתוחו, על פי המתודה של "ראש פיננסי". 

רוצים לשאול את נחום בסה מ"ראש פיננסי"? 
 |  rosh.financial@gmail.com - כתבו אלינו ל

אלינור, אם חד הורית + 2, שואלת: 
₪. בשנה האחרונה לצערי חרגתי  מאז גירושיי, תמיד הייתי במינוס של 20,000 
₪. הבנק לחץ שאצמצם את הפער, אך   35,000 מהמסגרת, והגעתי למינוס של 
 אין לי יכולת לעשות זאת. לפני שבועיים ניגשתי לבנק לבקשת הנהלת הסניף, 

שלי,  היחיד  האשראי  כרטיס  את  לי  גזרה  הבנקאית  עיניי  ולמול 
לדעת  אשמח  לילדיי.  אוכל  לרכוש  יכולת  בלא  אותי  והותירה 

לי? והאם תוכל לעזור  האם מותר לבנק לעשות צעד שכזה 
"אלינור שלום רב. הקצאת אשראי בנקאי אכן ניתנת לשינוי 

ישראל, ברשות  בנק  חוקי  פי  ועל  בהתאם לשיקולי הבנק, 
בכל  בעו"ש,  לפעילות  בהתאם  החלטותיו  לשנות  הבנק 
החוב,  כל  את  לרכז  לך  אמליץ  הנ"ל  במקרה  נתון.  רגע 
והכי  אשראי,  קו  לבטל  בבנק.  מסודרת  אחת  להלוואה 
חשוב להיכנס לתכנית הבראה כלכלית, אשר תאפשר לך 
שליטה מלאה במצב. מניסיוני עם לקוחות במקרים דומים 
כשלך, התוצאות מדהימות, והיציבות נשמרת לאורך שנים". 

איריס ונדב, זוג נשוי + 2, שואלים:
נקלענו לחוב של 250.000 ₪ בבנק, עקב מצב בריאות לקוי של 

בעלי, שלא עבד תקופה ארוכה, ועקב התנהלות כלכלית לא מבוקרת. 
הכנסותינו אינן גבוהות, והמינוס כיום עומד על 40.000 ₪. הבנק סירב בכל 
תוקף לתת לנו הלוואה נוספת, ואני חוששת שלא נעמוד בהחזרי המשכנתא. 

פנינו לבנקים אחרים, אף אחד לא מוכן לעזור. מה תמליץ לעשות?
"איריס שלום רב. אני מכיר לא מעט משפחות אשר נקלעו למצב כלכלי קשה עקב 
נסיבות בריאותיות. מדובר בחוב לא קטן למשפחה, ובמערכת הבנקאית הפרטית, 

במסגרת  לפעול  אמליץ  דומים,  במקרים  מניסיוני  פתרון.  למצוא  ניתן  תמיד  לא 
העמדת הלוואה לכל מטרה, דרך המשכנתא )במידת ואפשר(. זה יקל משמעותית 

על ההחזר החודשי שלכם, ואפשר גם לבקש גרייס לתקופה. 
אופציה נוספת לחלק את החוב ל-2 בנקים, בנקים נוטים לאשר סכום קטן יותר". 

אמיר והילה, זוג + 3, שואלים:
נראה שהגענו לקצה היכולת בתמרון הכספי. אכ"מים חוזרים 
 בלי סוף שכבר הפסקנו לספור אותם. הבנק עושה לנו דווקא, 
יש לנו חוב בכל רשות אפשרית. אין לנו רכוש, חיים בשכ"ד 
ויש  מההכנסות,  גדולות  יותר  הרבה  ההוצאות  רכב.  וללא 
 גם חוב באשראי חוץ בנקאי. הבנק מאיים בטיפול משפטי!
מה עושים במצב כזה, והאם אפשר לעבור לבנק אחר? 
״אמיר והילה יקרים, למיטב הבנתי המצב מורכב ואף גבולי. 
במצב בו ישנם אכמ"ים לא ניתן לעבור בנק, שום בנק לא 

ירצה לאמץ לקוח חדש במצב כזה. 
מקום  מכל  כספים  למשיכת  אפשרות  לבחון  ממליץ  אני 
גמל, קרן השתלמות או מט"ח,  אפשרי: תכנית חסכון, קופת 
החוב  כל  את  לאחד  ובמקביל  בנקאי,  החוץ  החוב  סילוק  לצורך 
חשוב  הכי  קיים.  ומינוס  אשראי  חוב  כולל  הסדר,  בהלוואת  הבנקאי 
להמשך  התוצאות  לשמירת  כלכלי  אימון  לתהליך  תיכנסו  זה  כל  שלאחר 

הדרך, ושליטה כלכלית בחיים״. 
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