
צוות החינוכיהדרכה ל



ניוון שרירים מסוג דושן בקר
ֵבֵקר הוא מחלה גנטית פרוגרסיבית הגורמת  -ניוון שרירים דוֵשן•

המחלה יכולה להיות מאובחנת  . לאיבוד הדרגתי של מסת השריר
בנים שנולדים ברחבי העולם 5,000אחד מכל . בילדים מכל מוצא

חולה בדושן 

.ברחבי העולם300,000-וכחולים בישראל  350-ישנם כ•

המחלה נגרמת עקב פגם גנטי המונע מהגוף לייצר את חלבון  •
החלבון מייצב  . המשמש כבולם זעזועים של השרירים, הדיסטרופין

.את מעטפת תאי השריר ובהיעדרו הוא מתפרק ומתנוון

•https://www.youtube.com/watch?v=w5p952RHYGw&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=w5p952RHYGw&t=8s


עמותת צעדים קטנים  
י הורים לילדים  "ע2010עמותת צעדים קטנים הוקמה בשנת 

ֵבֵקר במטרה לפעול לשיפור איכות  -חולי ניוון שרירים דוֵשן
.  חייהם ולהארכתם

שיפור  
איכות  
הטיפול

העלאת  
מודעות

קהילה  
תומכת

עידוד וקידום  
מחקר  

למציאת  
טיפול  
למחלה



במשפחהמערך התמיכה 
רווחה נפשית

ס העמותה"ליווי ותמיכת עו
טיפול רגשי פרטני  

להורים ובוגרים
כלבנות טיפולית
סבים , טיפול קבוצתי לאחים

וסבתות ובוגרים

תומכתקהילה 

וואטסאפקבוצות 
פעילותופייסבוק

פעילויות רווחה מגוונות

הכנה לחיים עצמאיים

הכנה לחיים עצמאיים

קורסים מקצועיים במימון  
העמותה

הכוונה בתחום התנדבות 
לצבא ודיור
כלבי שירות

רווחה סוציאלית

סיוע פרטני במיצוי זכויות
השקת חוברת זכויות
ימי עיון בנושא זכויות  



התמודדות עם משבר

"זה לא קורה לי: "הכחשה. 1

"אם לא הייתי עושה: "מיקוח. 3
"זה לא פייר, למה אני: "כעס.2

"אין טעם בדבר, אני כל כך עצוב: "דיכאון. 4
"אני רוצה למצוא טעם בחיי: "קבלה. 5

1968רוס משנת -קובלרמודל שלבי האבל על פי 



אופני תגובה לקשיים

קשיי הסתגלות●
עצב עד דיכאון●
חרדה●

זעםהתפרצויות●

.נוקשות יתר בחשיבה עלולה להחמיר תגובות אלה
.כל אלה עלולים להביא להתנהגות הימנעותית



לא רק הילדים
סביבה  
רחבה

מערכת  
משפחת  

הורה

ילד



הנגשה
.כיתות מקצועיות וחללים ציבוריים, התאמת כיתת אם•
התאמת משימות כיתתיות ותורנות המתחשבות  •

.ביכולותיו ובצרכיו של הילד
.התאמת סל שילוב מתעדכן לפי הצורך•
.ת לכיתה מנקודת מבט מעצימה/הצגת הסייע•
.היערכות מוקדמת למסלולי טיול מונגשים•



?אז איך מתחילים

לאחר  , חשוב שהשיח לגבי המחלה יתחיל בין ההורים לילד•
. שעברו תהליך אישי ופנימי ומסוגלים לכך

.יש לבצע את כלל התהליך בשיתוף הילד ובהסכמתו•
ניתן  . כדאי לפתח תקשורת פתוחה ומכילה עם הילד•

.  להשתמש בטכניקת שיקוף
,  עמימות, שיחה במונחים מתאימים מפחיתה חרדות•

.מגבירה שליטה ותחושה שהילד לא לבד



שיתוף חברים לכיתה
מחקרים . שלב המתרחש לאחר קיום תהליך עמוק עם הילד•

מראים כי במידה והחברים לכיתה שותפים להתמודדות  
.יחס מכבד ומלווה ופחות דחיה, יקבל תמיכה, הילד

ההסבר לחברי הכתה יתבצע רק אם הילד מסכים ומוכן  •
.לכך

.חשוב לקיים תיאום עם הילד מה יספר וכיצד•
?להעדר אם המורה מסביר לכיתה/האם רוצה לנכוח•
מה היה רוצה שיקרה ולא ? למה מצפה בעקבות היידוע•

.יקרה



טיפים לשיתוף חברי הכיתה

הסבר מותאם לגיל הילדים•
.  מולדתמחלה •
.  לא אשמת הילד•
.  מדבקתמחלה אינה•
. כנות עניינית ללא עודף מידע•
מתן אפשרות למענה על שאלות•



כל ילד צריך  "
"מבוגר אחד שיאמין בו

ק'קורציאנוש


