
" .....? איך זה נראה  "- במערכת החינוך ריכוזוהקשב ההפרעת 
   - דור-ר יהודית אל"ד

  .י"שפ, ריכוזמנהלת אגף ליקויי למידה והפרעות קשב ו
  

היא אחת ,  )Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD(והיפראקטיביות ריכוז הפרעת קשב 

 הקריבעזו אם כי היא הפרעה  .  מילדי בית הספר8% -וקיימת אצל כמההפרעות השכיחות ביותר 

, התפתחותית הבאה לידי ביטוי בשינויים תפקודיים וביוכימיים בפעילות המוחית-הפרעה ביולוגית  נוירו

הכוללות את הבית ובית הספר וכן ביחסים בין , תפקוד בסביבות מרובותב םקשייעל יש לה השלכות 

  להפרעת קשב עלולות להיות השפעות שליליות לאורך החיים,ללא טיפול. אישיים עם ילדים אחרים

  . קריירה ולימודים, עבודה, צבא, ובתחומי חיים רבים כגון זוגיות

  

  ?  בבית הספר ית הפרעת הקשב והריכוזכיצד זה נרא
, קשיים בקשב: נחלקים לשלושה תחומים עיקרייםלהפרעת קשב ריכוז והיפראקטיביות התבחינים  

  .ואימפולסיביותהיפראקטיביות 

  
    – קשיי קשבתלמיד בעל 

 סביבתיים מוסח בקלות על ידי גירויים 

בעבודה או , בלימודים, עשיית טעויות של חוסר תשומת לב, קושי למקד את הקשב בפרטים הקטנים 

  . בפעילויות אחרות

  קושי לשמר את הקשב בפעילות לאורך זמן 

  .ולעיתים קרובות נראה כלא מקשיב כאשר מדברים אית 

 .ולכן מתקשה להשלים את ביצוע המוטל עליו, מתקשה לפעול על פי הוראות 

  מאבד חפצים הנחוצים לו לפעילות 

  .מתקשה להתארגן במשימות או בפעילויות 

  .משימות הדורשות מיקוד קשב לאורך זמן כגון שיעורי בית, או לא אוהב, לעיתים קרובות נמנע 

גם דברים שלא קשורים , עטים ועפרונות, ת בית ספרלדוגמא מחברו. לעיתים קרובות מאבד דברים 

  . 'משקפי שמש וכו, מפתחות, ללמידה

  .רויים חיצונייםימוסח בקלות על ידי ג 

שוכח שיש לו חוג בשעה , לא מצליח לנהל לוח זמנים. לעיתים קרובות שכחן במשימות היומיומיות 

  . שוכח לאסוף את הילד שלו מהחוג בשעה היעודה, מסוימת

  

  
  

    - אימפולסיביותובות תג



 .תגובה מהירה ללא מחשבה תחילה 

  משיב לשאלה לפני שסיימו לשאול אותה 

  מתקשה להמתין לתורו 

 מתפרץ לדברי אחרים  

  מפריע לשיחה או משחק או פעילות של אחרים 

  

   - היפראקטיביות

 תנועתיות יתר  

 תיפוף באצבעות הידיים 

  .מנדנד רגליים או יושב באי שקט בכיסא 

  ישאר לשבתיהכיסא כאשר מצופה שקם מ 

  . אצל מבוגרים יתבטא באי שקט ואי מנוחה. מטפס במצבים בם מצופה שיפסיק, רץ הרבה 

  מתקשה להשתתף בפעילות הדורשת ישיבה בשקט 

  נראה כל הזמן כאילו יש לו מנוע שלא מפסיק לעבוד 

 מדבר הרבה 

  

  שלבים בתהליך הזיהוי והאבחון

דים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות התסמינים ניכרים כבר בשלב אצל מרבית היל -איתור וזיהוי

לפיכך ההפרעה מאותרת בשלבים הראשנים על ידי . הגן או בכיתות הראשונות של בית הספר היסודי

בתפקודי לעיתים מתגלה החשד להפרעה כאשר קיימת פגיעה . ההורים והצוות החינוכי בגן ובבית הספר

כיוון שלתופעה  . המקבל ביטוי בחיי היום יוםותהתנהגותיות ו רגשיבתגובותלעיתים בפגיעה למידה ו

ברור משותף של ערוך לראשוני של החשד קיימת חשיבות גדולה בשלב , מופעים בהיבטים רחבים

  .  את תהליך הברור והסיוע הנדרששתסמןקבלת תמונה לההורים והמורים 

של הפרעת קשב וריכוז ) לה של גורמים אחריםהערכה ושלי(זיהוי ואבחנה מבדלת   -תהליך אבחון

פסיכיאטרים ופסיכולוגים ,ופאים, קלינית המתבצעת ידי  נוירולוגיםמתקבלת באמצעות הערכה 

  .  המסתייעים במידע המתקבל מההורים ומהצוות החינוכי

חברתי והתנהגותי של , אישיותי, רגשי, אקדמי, מצב אינטלקטואלי, מטרת ההערכה לתאר התפתחות

  . ולהעריך את תחומי החוזק והחולשה של התלמידהילד

ראיון (הערכה כולל איסוף שיטתי ותכלול כל המידע המתקבל ממקורות שונים אודות הילד תהליך ה

  ).מבחני קשב ממוחשבים ועוד, תצפיות, התלמידקשר עם , ראיון עם ההורים, שאלונים, מורים

לאור האבחון והאבחנה ממליץ הפסיכולוג על דרכי סיוע והתערבות . בסיום תהליך זה מתקבלת אבחנה

  .למערכת החינוך ולמשפחה, מקדמים לילד

  



  :הטיפולים בהפרעות הקשב ההתערבויות וסוגי 

טיפול , רב מערכתי הכולל טיפול תרופתיי וומהטיפול בהשלכות הפרעת הקשב והריכוז  הוא רב תח

  . רגשי והתנהגותי, חינוכי

נוירולוג או פסיכיאטר , בעל הכשרה בתחוםהצורך בטיפול תרופתי נקבע רק על ידי רופא  -טיפול תרופתי

  .  ומבוסס על אבחון

ווים הנלבהיבטים הרגשיים  מתמקדמתבצע על ידי פסיכולוגים בעלי הכשרה בתחום ו -טיפול פסיכולוגי

    . רוחימצב, דימוי עצמי, כגון ערך עצמילהפרעה 

קבוצות אלו מונחות בתי הספר על ידי . ומקורות העצמה תמיכה  מהווה–לתלמידים יטיפול קבוצת 

  .  והפסיכולוגיים החינוכייםהיועצות החינוכיות

 הדרכה . קיימות מסגרות בקהילה ובבתי ספר להדרכת הורים להתמודדות עם ההפרעה-הדרכת הורים

  .אנשי מקצוע בתחמי הסיוע והורים שקיבלו הכשרה בנושא, פסיכולוגים, זו ניתנת על ידי יועצים

ניהול חיי ,  תכנון זמן, קביעת מטרות( ל ההפרעה והימתמקד בהיבט הארגוני של נ )  coaching (אימון

  . )היומיום ובהגשמת היעדים

  

   תפקידה של מערכת החינוך

פיסית הסביבה בה  םצליח בתנאימי מלמדים כי תלמיד בעל הפרעות קשב וריכוז הידע החינוכי והקלינ

 -את הילד דמויות המשמעותית העוטפותהסביבה האנושית מורכבת מה.  לצרכיותמותאמואנושית ה

, פיתוח דימוי עצמי חיובי של הילד כבסיס לפיתוח תחושת המסוגלות תפקיד קריטי ב,להם. הורים ומורים

 לפיכך המטרה .ם ותווך בין הדרישות המצופות והתפוקותקשייההמכילה את טחון ביצירת רשת בי

בין ההורים והמורים לפיתוח המרכזית שמערכת החינוך לקחה על עצמה הוא לסייע ביצירת דיאלוג 

  . המותאמת לצרכי התלמידסביבה 

 פיתחה  תכנית -"ביחד"עמותת –אגף ליקוי למידה בשיתוף עמותת ההורים לילדים בעלי הפרעות קשב 

את המבוגר  להפוך  שמה לה למטרה "לגעת מבעד לשריון "  התכנית. הורה -משותפת לדיאלוג מורה

לו לחוות אפשר והמיים של ילד עם הפרעת הקשב  המבין את מורכבות החטיאאמפשותף להמשמעותי 

  .וליצור רף גבוה להצלחה באמצעות חיזוק תחומי החוזק של התלמיד את תהליך הלמידה באופן חיובי 

טי אבפיתוח דיאלוג אמפ, של המורים על הפרעת הקשב והריכוז בסיסי ידעמתמקדת בהרחבת התכנית 

 הצטרפות לתכנית באמצעות .כלים יישומיים לניהול כתהרטואר הורים ותלמידים והרחבת רפ–בין מורים 

  . היועצים הבכירים והפסיכולוגיים המחוזיים, המפקחים הכוללים

  

על תופעת הפרעת עדכני  אור שופכים מאמרים ה,י" אנו מביאים לידיעת אנשי המקצוע של שפ,בעלון זה

ובידי י "ל ידי אנשי המקצוע של שפהמאמרים נכתבו ע.  רגשיים וחינוכיים, הקשב בהיבטים נוירולוגים

       . השותפים שלנו בהכשרת המערכת החינוכית לעבודה עם תלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/LikuyeyLemida/yeda/LagaatMebeadLashirion.htm

