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  - גמגוםכיתתית בנושא  מצגת העברת

 שינוי ההסתכלות של חבריך ללימודים על גמגום
 

 תורגם על ידי מיכל אופצ'בסקי, קלינאית תקשורת
 
 

על הנושא אתה ה"מומחה" לגמגום! הדברים שאתה יודע על גמגום יכולים לסייע לאחרים ללמוד 
 .יותרטוב  אותו ואותךולהבין 

 הצגת נושא הגמגום בכיתה יכולה לשנות את עולמך לטובה! 

 אתה המומחה

בכדי ללמד  שבידךגמגום. תוכל להשתמש בידע שא בנו המומחיםאתם  –התקשורת שלך  תאתה וקלינאי
לא לא מציקים ו שמבינים גמגוםאנשים ו דיבור שלך. לימוד זה חשוב ביותר, מאחראת חבריך לכיתה על ה

 .כלפי ילדים שמגמגמים ריונותבב נוהגים
 

גמגום יכולה לגרום לך להרגיש את המצב. הסתרה של  להרע יםאי התייחסות לגמגום והסתרתו עלול
גמגום, ל ע סביבתךידי לימוד -עלזאת ניתן לשנות  .למדתשדיבור  טכניקותב לזנוח את השימושמפוחד ו

 !בנושא כיתתית מצגת עברתידי ה-רך הטובה ביותר לעשות זאת היא עלוהד
 

 ?איך מתחילים

יכול לשלוט על מידת  אתהאולם ומאיים,  להיראות כדבר גדול השיחה עם חבריך ללימודים על גמגום עלול
התקשורת שלך בהצגת  תתוך שיתוף פעולה עם קלינאי .בנוחבו , באופן שתרגיש המעורבות שלך במצגת

של )תוכל למשל להציג צילום וידיאו וכמה על ידה  יועבר על ידךתוכל להחליט כמה מתוך המצגת  - הנושא
 .(על חלק מהנושאים במצגת תמפרטת ההקלינאי
 ע שברשותך.ביד הסביבהרק להרוויח משיתוף תוכל ו הגמגום שלך,של  תחוםהמומחה ב אתהזכור כי 
בכדי לעזור  נוקטתהיא טכניקות שונות בהן , תוכל לשוחח עם קלינאית התקשורת שלך בנוגע לכהכנה

טיפולים גם הם ייתכן ותגלה שילדים נוספים בכיתתך עברו . לא רק גמגוםו - לילדים עם קשיי דיבור שונים
 אצל קלינאית תקשורת.

 גמגום.מצגת שלך בנושא יות נקודה פותחת בהעברת השיתוף בנקודה זו יכולה לה
 

 רעיונות שונים בנושא גמגום 
מסגרת ו בועברהשדוגמאות לנושאים  מהווים. הרעיונות הבאים גמגוםה נושאאין דרך אחת בלבד להצגת 

ואל תהסס להשתמש שעובד לך בצורה המיטבית, . בחר בנושא שמתאים לך והרצאות דומות בנושא
 רעיונות חדשים.  ולהמציאבדמיונך 

 תהנה, היה עצמך וזכור שזה בסדר גמור לגמגם! - הכי חשוב
 

  כוכבי מים רבים מגמגמים או שגמגמו בעבר. ביניהם ניתן למצוא מפורסאנשים  -מפורסמים מגמגמים
אנשים אלו  !קולנוע, ספורטאים, זמרים, סופרים, רופאים, אנשי עסקים, מורים, עורכי דין ואפילו מלכים

 !יכול וכך גם אתה – הצליחו מאוד במעשיהם
 

 ייתכן והם שמעו מיתוסים שונים רוב האנשים לא מבינים גמגום.  - עובדות ומיתוסים בנוגע לגמגום
 משהם חושבים".  ר"אנשים מגמגמים הם פשוט לחוצים" או שהם "מדברים מה מוכ

 עובדות ידועות רבות אחרות.  קיימות גורם לגמגוםה ולמרות שלא ידוע בדיוק מה
 חבריך לכיתה שלוההבנה חוסר הידע  אתלהסדיר את העניינים! ביכולתך לתקן  זוהי ההזדמנות שלך

 על גמגום. חשובות מספר עובדות  ותםללמד או
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  עדכניים בנושא המחקרים התוכל ללמד את חבריך לכיתה על  –המחקרים האחרונים על גמגום
עובדות מדליקות. תוכל לבדוק באתר גמגום! קלינאית התקשורת שלך תוכל לסייע לך במציאת חומרים ו

 -ובאתר אמב"י  www.WeStutter.org –האמריקאי  ssociationAtuttering Sational N- NSA-ה
http://www.ambi.org.il/ . 

 

  "דיבור. העל אופן הפעולה של  תוכל ללמד את חבריך לכיתהדיבור הינו מדע.  –"מכונת הדיבור   

כך הנושא יהפוך לפחות מיסתורי וזר בפרט,  ועל גמגוםבכלל ככל שחבריך ילמדו על מדע הדיבור 
 עבורם.

 

  ?תוכל לשתף אותם  חבריך לכיתה לא יודעים כיצד זה מרגיש לגמגם. –כיצד זה מרגיש לגמגם
להם  תוכל להראות להם סוגים שונים של גמגום ולתתבתחושותיך ולתאר כיצד זה מרגיש לך. כמו כן 

וכחוסר נוחות. לא מדובר בעצמם, כך שילמדו שגמגום מרגיש פעמים רבות כעלייה במתח  התנסותל
 במשהו שאתה עושה בשביל הכיף!

 

  לעיתים אנשים מספקים עצות שונות כגון: "האט", "הירגע", "קח נשימה עמוקה" וכו –אין פתרון קל ...'
. ביותרגמגום הוא משימה מורכבת ה, כאשר אנשים לא מבינים כי ניהול מתן עצות אלו הוא שכיח מאוד

 טוב יותר. כך  -ככל שילמדו יותר
 

 
 

 ישמחו לסייע אמב"י-ו כול לעזור לאחרים ללמוד על גמגוםיאתה  
 

 י דיבור?טיפולמה עושים ב

 אתה יכול לשנות זאת. -י הדיבור שלך טיפולרוב חבריך לא יודעים מה אתה עושה ב
לצורך  ציג בפני הכיתה את טכניקות הדיבור שלמדתבעת גמגום, ניתן לה עולותבדומה להצגת התחושות ש

אלו הוא לא פשוט כלל וכלל ומסיבה  שיטות. באופן זה חבריך יוכלו ללמוד ששימוש בהדיבור שטףהעלאת 
 כל הזמן. ןזו קשה להשתמש בה

 
 
 

 אין זו אשמתו של אף אחד

לא אשם בגמגום. אנשים לא מגמגמים בגלל שהם טיפשים או חולים, או כעונש חשוב להבהיר כי אף אחד 
מדבקת. אין זו אשמתך שאתה מגמגם  על התנהגות רעה. הורים לא גורמים לגמגום ולא מדובר במחלה

 ועל חבריך לדעת זאת.
 
 
 

 ריונותוב שיחה על הצקות

 בהםכמעט כולם קיבלו יחס בריוני בשלב זה או אחר בחייהם. חבריך יוכלו לשתף כיצד חשו כאשר נהגו 
   בנוגע לגמגום שלך.ריוני ויחס בקיבלת הצקות שתוכל לשתף איך חשת אתה כ . בנוסף,ריונותבב

ד לא צריך כי אף אח. זכור ריוניםלהתנהלות עם בהעלות רעיונות לטיפול ואתה וחבריך לכיתה יכולים ל
חדת אל מול תופעת ואוחזית מ שמירה על לכידות על ידי ה. תוכלו לעזור זה לזויונות בעצמלהתמודד עם בר

 הבריונות!
 
 
 

 "שאלות ותשובות"

חשו לא בנוח לשאול על כך. כעת תמיד , אך חבריך לכיתה מתעניינים מאוד בנושא הגמגוםכי תגלה שסביר 
דיון בנושא ו בידיך את כל התשובות אך פתיחת שאלות. ייתכן ולא יהי זהו זמן מצויין עבורם לשאול אותך

 !חופשיכנה, פתוח ו ת לסלילת נתיב תקשורתנהדרדרך א יה
 

 חטיפים!ל תשכח א

. חטיפים יכולים "שאלות ותשובות"במידה והוריך והמורה מסכימים, ניתן להביא חטיפים לחלק של ה
 מצגת כיתתית יכולה להיות כיפית!  הקרח. סייע בשבירתול אווירההיל את להקל
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 שתרצה שתהיה מהגת הכיתתית שלך יכולה להיות המצ 
 

 מה ארוויח מכך?( -במילים אחרותאו ) שארצה להעביר מצגת כיתתית בנושא גמגום? מדוע

 סביר שתחוש חששות ופחדים. -מצגת בנושא גמגום בפני כל הכיתה  כאשר תחשוב על העברת התחלה,ב
ים שהביטו ילדשאל את עצמך מספר שאלות: האם הבחנת במבטים משונים של  - שלב זהבכדי להקל על 

אלו פשוט לא מבינים  ילדים –בך בעת גמגום? האם ילדים אחרים שאלו אותך "מדוע אתה מדבר כך?" 
 לך להרגיש. ותגמגום. הם לא יודעים כיצד תגובותיהם גורמ

 

יותר טוב מה זה  חברי כיתתם הבינושכך שהבחינו שכ-לר מצגת על גמגום מדווחים עילדים שהעבירו בעב
 משמעותית.  רדהתדירות ההצקות והחיקויים י -גמגום 

 
 !אתה המומחה בנוגע לדיבור שלך ! אתה האדם המתאים ביותר למשימת הסברה זו

 
 כדאי להעביר מצגת כיתתית על גמגום? מתי

 כאשר ילדים אחרים שואלים אותך על אופן דיבורך. 
 

 חש שמוזר לך להשתמש בטכניקות הדיבור בכיתה כשאתה.  
 

 ר מצגת בנושא כלשהו בכיתהילהעב שימהכאשר קיבלת מ. 

 
 כדאי לי להתייעץ בנושא זה? עם מי

 והיועצת השכבתית קלינאית התקשורת שלך תשמח לסייע לך במשימה זו וכך גם המורה שלך. 

 ר איתך את המצגת ולבדוק אפשרויות באמב"י ישמחו להדריך אותך, לסייע במידע ואולי אף להעבי
  נוספות לפעילויות במסגרת הכיתה ובית הספר. 

 

 
 

 

 

 

 

 מסר חשוב מחבריך בארגון המגמגמים בישראל 
 אתה יכול ללמוד לנהל את הגמגום שלך בהצלחה. יודעים שזה בסדר גמור לגמגם.  אמב"י-ב

התקשורת, המורים, ההורים והחברים שלך קלינאית  - לא לבד בהתמודדות עם גמגוםאף פעם זכור שאתה 
 .אמב"יוכך גם  - מהווים חלק מצוות התמיכה שלך

 
מוזמן לשתף אותנו בחוויות מהעברת המצגת הכיתתית שלך בנושא גמגום! נשמח לפרסם אותה באתר של 

 !אמב"י
 

 !לכת בדרכךההתנסות והאומץ שלך יוכלו לעזור לאחרים ל
 
 
 

 אתה המומחה! - זכור
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