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 בס"ד

 הילדים שלנו – קשב-נוירו

 הורים יקרים, שלום וברכה!

אנו מודים לכם על בחירתכם ועל האמון שלכם בדרך הטיפול הייחודית שארגון 'הילדים שלנו' מעניק על 
 מנת לקדם את ילדכם ולהעלות את האוצר הקטן שה' הפקיד בידכם על דרך המלך. 

יעניק לילדכם תוספת של כלי התמודדות חשובים מאוד, ויקדם אותו בכמה מישורים:  אימוןבעזרת ה', ה
 י, התנהגותי, חברתי, ומשפחתי.לימוד

ההשפעה על הילד ניכרת מאוד, אתם תופתעו  האימוניםמתוך הניסיון הרב שהארגון צבר, לאחר סדרת 
 לגלות כמה יכולות וכלים חבויים, טמונים בעומק נפשו של ילדכם. 

 ניתן לו להצליח.  יחד.

 

, מובאים בפניכם כללים והנחיות אשר יעזרו לנו ולכם לקדם את האימוןלשם הצלחה מקסימלית של 
את . הקפדה על עמידה על הכללים במלואם, תסייע בעדנו להאיץ האימוןהמטרה שלשמה נועד 

 –נוספים מיותרים, ולחסוך לכם  מפגשיםוממילא תחסוך לילד  המפגשיםההתקדמות ואת משך סדרת 
או אותם בדקדוק, הבנה מלאה של הדברים תועיל לכולם. אנו ההורים הוצאת כספים מיותרת. חשוב שתקר

 כאן לכל שאלה או בקשה. 
 

 מקצועיות 

 ראשית, חשוב לדעת: 

" באמצעות קשב- המאמנים של הארגון למדו והודרכו על ידי מיטב אנשי המקצוע בארץ בשיטת "נוירו
עמותת "הילדים שלנו", והוסמכו לטפל בילד היקר שלכם. בנוסף למאמן האישי איתו אתם עומדים בקשר, 

צוות מקצועי של ״הילדים שלנו״ עוקב באופן פרטני על התקדמות של כל תלמיד תוך ליווי והנחיית  
ת לארגון לפקח על . לשם כך הקמנו מערכת טכנולוגית חדשנית המאפשרתקופת האימוןהמאמן/ת במשך 

 פרטני בפריסה נרחבת של כל מאמני הארגון ברחבי הארץ. אימוןכל 
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 זמני האימון

 

 , סוכם על ............... אימונים לכל הפחות. הארגוןלאחר אבחון הילד ובדיקה על ידי  .1

 פעמים בשבוע בימים:  3האימונים יתבצעו  .2

A.  ................. :בשעה  ................ 

B.  ...... ................. :בשעה  .......... 

C.  ................. :בשעה  ................ 

צריכה להמשך כפי  המפגשים, תכנית האימוןחשובים מאוד להצלחת  המפגשיםרציפות ועקביות  .3
מסוים אינה מומלצת כלל. במידה ויש הכרח כבד  מפגששנקבעה ע"י המאמן, הזזה או ביטול של 

 יאום מלא עם המאמן. ניתן לבצע זאת בת

 

 בסיס אפקטיבי להצלחה 

 כיצד מגיעים לאימון:

חשוב מאוד שהילד יגיע לאימון נינוח ורענן, לאחר שאכל ושתה ואף נח מעט   האימוןלמען הצלחת   .1
: לא לשלוח ילד ישר מהתלמוד תורה ללא אכילה וכדו'(, וכשהוא לא ממהר לאף מקום מה )לדוג

 אחר לאחר האימון.

חשוב מאוד שההורים יפגינו התעניינות באימון כלפי הילד. יביעו את סיפוקם בפני הילד  .2
ת. חשוב שהילד יאמין במה שהוא משקיע ויחווה  \מהתקדמותו, ואת אמונם המלא כלפי המאמן

 הנאה וסיפוק מכך. נתונים אלו קריטיים להצלחה.  

גורף, התמקדותו של הילד בצורה  מפחיתה את אחוזי ההצלחה באופן מאימוןנוכחות ההורה בזמן  .3
מתבצעים כשהמאמן/ת והילד  המפגשיםחשובה מאוד. לכך, לשם יעילות האימון,  באימוןנקיה נטו 

לבדם וללא נוכחות אנשים נוספים, דבר שמגדיל את ההצלחה של האימון ועשוי אף להפחית את 
 למאמן(. הילד לות לזמן הסתגבחדר, הות ש. )באימון הראשון והשני ניתן להמפגשיםמספר 
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 עוד דרכים להצלחה 

רצוי שההורים יעמדו בקשר מדי חודש עם המלמדים בכיתה בכדי לבחון ולהתעדכן במצב הילד .   .1
 האימוניםעל כל מכלול ההשפעה של  ,לעדכן ולהתעדכן עם המאמן באופן שוטף ,לשתף :במקביל

 על הילד. 

על ההורים ליידע את המטפל/ת אם הילד נוטל תרופה/הפסיק. חשוב לדעת: כל שינוי שיהיה במינון   .2
 וכדו' יעשה בהתייעצות עם הרב שונפלד והרופא בלבד, למאמן אין סמכות להורות בנושא.

קשב וריכוז הינו קושי מורכב, שלא פוגע רק בקשב, אלא במקרים רבים גם בפן הרגשי/חברתי.  .3
עוזר לשפר את הקשב ולפעמים גם עוזר בפן הרגשי/חברתי, אבל חשוב לדעת   קשב- ונויראימון 

 שאפילו שהאימון מצליח מאוד, הרבה פעמים צריך לחזק את הילד גם על ידי טיפול רגשי.

 תשלומים 

 התשלום על כל אימון הוא בסך: ................   .1

 . התשלום יתבצע ע"י תשלום חודשי ע"ס..................... .2

 ל................................ יצומצם האימון חופשות \בימי בין הזמנים .3

 המפגש, ללא הודעה מראש יחויב הפגישהמצד ההורים מותנה בהודעה של יום קודם  פגישהביטול  .4
 המבוטל בתשלום מלא. 

 זה.  מפגשנא לתאם עם המטפל מועד אחר להשלמת  המפגשבמקרה והמאמן/ת ביטל את  .5

עמותת ״הילדים שלנו״ עושה מאמצים גדולים לרכוש ציוד ומכשור מתקדם ביותר בתחום עם  .6
תוצאות והישגים בדוקים ומוכחים. כל זאת כדי לתת לבנכם את המקצועיות המרבית במחיר  

קבות שימוש מופרז בכח וכדו' מינימלי. אך ברצוננו להבהיר כי בכל מקרה שיגרם נזק לציוד בע
 ש״ח לחודש.  10האחריות הינה על ההורים. קיימת אפשרות לרכוש ביטוח בעלות חודשית של 

 אנו תפילה, שבמאמץ משותף, נצליח במשימה. ונוכל לתת לילדכם את הכלים הנדרשים להתקדם.

 . ניתן להם להצליח. יחד

 והנני מביע את הסכמתי לכך:  טיפולקראתי את הכללים ואת התנאים של ה
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