


של הפרעת  " שקיפותה"➢
הקשב גורמת ללוקים בה 
לתסכול ולהלקאה עצמית  

ויוצרת כלפיהם חוסר  
.  אמפתיה ותיוג שלילי

הפרעת קשב היא  ➢
!!!!    תורשתית

ההפרעה באה לידי ביטוי  ➢
בפגיעה בפונקציות 

מבנה מוחי  -הניהוליות 
שנמצא באונה הקדמית  

והוא אחראי על כל 
הקורדינציה בכל מערכות  

.  הפעולה של המוח



כיטענו"עצביםמריטת"בספרםורייטיהאלוול➢
צורךיששעבורוראייהלקוצרדומהקשבהפרעת

נמצאאינוהראייהשקוצראלא,במשקפיים
.חושביםאנובהבצורהאלא,בעיניים

מיום"קשים"להיותנוטיםADHDעםרביםילדים➢
קשים,בררנייםאכלנים,בקיבהבעיות:לידתם

.בשינהומתקשיםולמגעלצליליםרגישים,להרגעה
קשייםעםמתמודדיםקשבהפרעתעםמבוגרים➢

,ובמשפחהבזוגיות,הקריירהבתחוםתמידיים
באחריות,החלטותקבלתביכולת,כלכליתבעצמאות

בציותבקושי,מתאימהחברתיתבהתנהלות,אישית
...ועודולנורמותלחוקים



בוגרים,ואילך2000משנתמחקריםפי-על➢
מהוויםטופלוולאאובחנולאשבצעירותם
בעבריינות,בזוגיות:מסתגליםלאשלאוכלוסייה

.פיטוריםעדעבודהמקומותבחילופי,חמורהעדקלה
לסבולעלוליםקשבהפרעתעםאנשיםכןכמו➢

קיצונייםשינויים,דיכאון,נמוכהעצמיתמהערכה
,אלכוהול,קניות)התמכרותיתנטייה,הרוחבמצב

הפרעות,זיכרוןבעיות,(סמיםואףמופרזתאכילה
וביחסיםבזוגיות,בעבודהבעיות,חרדה,שינה

.חברתיים
גבוההנטייהישקשבהפרעתעםבושחייםבבית➢

עםמתבגריםבקרבמשפחתייםלקונפליקטים
ביצועבאיתכופותקשוריםואלהקשבהפרעת
.וכלליםחוקיםלקבלוסירוביומיומיותמטלות



?מה פגום בי"במקום לשאול ➢
כיצד אוכל לנתב את הפרעת "נלמד לשאול 

?  הקשב להצלחה

:לארה הונוס ווב ציינה כי➢

ישנם מגרשי משחקים שונים ורבים ואנו אלה  "
".שבוחרים באיזה מהם לשחק

ולנתב את  לראות את ההפרעה כהשראה -המטרה➢
ילדינו לחוזקות ולא לחולשות 









רמתהקשבהפרעתילדיאצלכיגילוחוקרים➢
אלהמאשרנמוכההמוחשלהקדמיבחלקהפעילות

.קשבהפרעתלהםשאין

פערלהימצאעשויקשבהפרעתעםרביםילדיםאצל➢
התפתחותםלמידתהכרונולוגיגילםביןמשמעותי

חושקהוא.החברתייםכישוריהםולרמתהרגשית
הנובעותקשותבבעיותלהיתקלעלולאבלבעצמאות

.מכך

,וילדותילדים,ונשיםגבריםבקרבנפוצההתסמונת➢
השכבות,האתניותהקבוצותכלביןומתפרשת

.משכלודרגותחינוכיותרמות,אקונומיותהסוציו



ליקוי למידה או ליקוי שפה או  איננההפרעת קשב ➢
.דיסלקציה ואינה קשורה לרמת משכל נמוכה

למעשה אנשים רבים הסובלים ממנה הם חכמים  ➢
.אלא שחכמתם מסתבכת בפנימיותם, מאוד



?מי מאבחן

יש המון חוסר ידע לגבי אבחון הפרעת קשב שאותו  ➢
!!!!!    עושה אך ורק רופא

:אפשרויות לאבחון3➢

על ידי פסיכיאטר–

על ידי נירולוג  –

על ידי רופא משפחה עם התמחות בהפרעת קשב–



ממיינת  , "שלי'די 'איידיאייצ"לאורה וולמר בספרה ה➢
: ילדים אלה לשלוש קבוצות

לקבוצה זו משתייכים ילדים שקשה-האסטרונאוטים. 1
ואלה שנוטים לאבד, להם להקשיב והם מוסחים בקלות

.חפציםבאופן קבוע
, ילדים פעלתניים ואימפולסיביים-מנועי הטורבו. 2

לקבוצה זו . כלומר אלה שעושים דברים לפני חשיבה
אלה שמנענעים לרוב את  , הקופצנייםמשתייכים גם

.רגליהם
הם מתקשים לעמוד בתור והרבה פעמים הם מתפרצים

.עונים לפני סוף השאלהלדברי האחר או
אלה שקשה-האסטרונאוטים עם מנועי הטורבו. 3

.להם גם להקשיב וגם לשבת בשקט



,יותרכפסיבייםקרובותלעיתיםמתואריםADDעםילדים➢
אחריםמילדיםיותרשוניםמדבריםוחוששיםכפוחדים

..בגילם

ואינםמאחריםיותר"מרחפים"אובהקיץלחלוםמרביםהם➢
ADDעםלילדיםהורים.סביבםשמתרחשלמהקשובים

להתנהלותאו,איטיות,לאדישותנוטיםילדיהםכי,מספרים
מתנהגיםאלהילדים.אחריםילדיםלעומתבעצלתיים

."בענייניםלא"לרובהםולכןקטניםמפוזריםכפרופסורים
הוראותאחרבמילויאחריםמילדיםיותרטועיםהם

.לטפלעיקרביןלהפרידומתקשים

, תנועתיות רבה, מתאפיינים בחוסר מנוחהADHD-ילדי ה➢
, קושי בשליטה על הדחפים, קשיי שינה, דברנות מופרזת

....ועוד



אלרגיה לשעמום-
קושי בהנעה  -
אימפולסיביות-
טווח ריכוז קצר-
מוסחות  -
קושי להשלים שיעורי בית-
צורך תמידי בתשומת לב-
חוסר ציות ואלימות-
בלי לחשוב על  " כאן ועכשיו"התמקדות ב-

. תוצאות מעשיו



זמןובאומדןקושי בארגון -
שכחה בביצוע פעולות יומיומיות  -
דחיינות כרונית-
פרפקציוניזם-
קשיים בתקשורת הבינאישית-
התמכרותיתנטייה -
שינויי מצבי רוח תכופים  -
הצפה חושית-
הסתגרות ואדישות-
קושי במעברים-



חוסר מנוחה-
חוסר אמפתיה-
ריכוז סלקטיבי-
מחשבות קופצניות-
צורך בסיפוקים מיידיים-
ותגובות דרמטיותסף תסכול נמוך-
חוסר התמדה במשימות-
תחושת קורבנות והסרת אחריות-
היעדר יכולת ללמוד מן העבר-
דימוי עצמי נמוך  -



כתוצאה מההפרעה לילדים הללו יש לעיתים קרובות  
, ההיפראקטיביות. בעיות חמורות בתחום החברתי

כל אלה עלולים  -הבוטות הרגזנות, האימפולסיביות
ילדים אלה  , ברוב המקרים. להרתיע ילדים בסביבתם

קודים חברתיים והתחושה היא שכולם  מחמיצים 
הם עשויים . מלבדם, קראו את ספר ההוראות

מרוכזים בעצמם  , אדישים, להיראות משועממים
בעוד שהם רק מבולבלים או לא , ואפילו עוינים

.  מודעים למה שקורה סביבם



התמכרות למסכים  
מחקרים שנעשו מראים מתאם מובהק בין  •

התמכרות למחשב או שימוש פתולוגי באינטרנט 
בסקירת ספרות שמבוססת  , למשל. לבין הפרעת קשב

דורקי  , י קרלי"ע2012מחקרים שנערכה ב 20על 
כי לשימוש פתולוגי באינטרנט יש , נמצא, ושותפיהם
כל  , כלומר. עם הפרעת קשב100%מתאם של 

באותם  'מכורים לאינטרנט'המשתתפים שהוגדרו כ
,  בנוסף. היו כולם בעלי הפרעת קשבמחקרים20

חרדה  , 75%-נמצאו מתאמים גבוהים גם עם דיכאון 
, 60%-הפרעה אובססיבית קומפולסיבית , 57%-

עוינות /ועם אגרסיה



,  שכולל משחקי מחשב ואתרים חברתיים, האינטרנט, ראשית•
הדבר  . משובים מיידיים וחיזוקים, מספק ריגושים תכופים

מעלה את רמת הדופמין במוח ויש אף שמדברים על משחקי  
,  בנוסף. מחשב כסוג של ריפוי עצמי עבור בעלי הפרעת קשב

האינטרנט מאפשר קיום אלטרנטיבי מקביל בעולם של 
להיות בעלי  , להיות עם חברים רבים, למשל, כמו. פנטזיה

בלי  ' לבטא דחפים כמו אלימות ומין וכו, שליטה, כוח, כסף
.לשלם על כך מחיר של מאמץ או עונש

אשר מתקשים לשלוט בדחפים ולדחות  , בעלי הפרעת קשב•
מתקשים להתנתק מהעולם המרתק והמעניין שהם  , סיפוקים

מגלים באינטרנט ולחזור ליומיום שדורש מאמצים ויש בו  
אפרוריות ופחות ריגושים, שגרה



מחוננות, פיגור: אינטליגנציה חריגה•
לקות למידה•
ODD, הפרעות התנהגות•

הפרעות רגשיות ואישיותיות כמו דיכאון וחרדה•
PDDעיכוב התפתחותי כללי •

(אפילפסיה, טורט)תסמונות נוירולוגיות שונות•
קשיים בהירדמות והתעוררות: הפרעות שינה•
פגיעות גופניות•
אסתמה, יותר מחלות כרוניות כמו דלקת בסמפונות•
ילדים עם הפרעת קשב מראים גם יותר סימפטומים של •

.דיכאון והערכה עצמית נמוכה, חרדה



למטופלים רבים יש חששות מפני לקיחת תרופה אשר 
בדרך כלל זו  . או מדכאת אותם" משנה אותם"לתפיסתם 

חזרה "או /תחושה של האטה כללית בפעילות  המוטורית ו
עם הזמן הן גם לרוב פחות  ".  בהשפעה תרופתית" למציאות

מציקות

להפחית את הסחת  , התרופות יכולות לשפר את טווח הקשב
להפחית היפר  , להגביר את היכולת למלא הוראות, הדעת

.אקטיביות וחוסר מנוחה וכמובן אימפולסיביות



תרופות להפרעות קשב

הפועלות לטווח  ( סטימולנטיות)תרופות מעוררות 
-ב. ADHDקצר הן הבחירה הראשונה לטיפול ב 

מהילדים עם הפרעה זו ניתן לראות שיפור  70%
השיפור  . בהתנהגות וביכולות קוגנטיביות עם לקיחתן

,  מתבטא בירידה בפעילות פסיכומוטורית ובתוקפנות
בעליה בקשב ובזיכרון ובשיפור בלימודים אולם עדיין 

נותרת רמה מסוימת של בעיות חברתיות ולימודיות  
. אצל רוב הילדים



תופעות לוואי של התרופות 

היעדר תיאבון•

קושי להירדם•

כאבי ראש  ובטן•

אמוציונליות , בכי, רגישות, עצבנות•

תופעות לוואי פחות שכיחות הן 

טיקים•

דופק מהיר או עלייה בלחץ הדם•



ניתן  : על תופעות לוואי שכיחות ניתן בדרך כלל להתגבר
להקטין את הירידה בתיאבון על ידי לקיחת התרופה 

לגבי קשיי שינה יש להקדים את המנה  . בזמן האוכל
החמרה בתסמינים לאחר סיום  . השנייה ולהפחיתה
היא בדרך כלל חזרה  ( rebound)השפעת התרופה  

למצב הבסיסי לאחר שפגה השפעת התרופה  ורק 
.לעיתים רחוקות מחייבת שינוי תרופתי



מחקרים מצביעים כי ילדים עם הפרעת קשב אינם 
מתוך הבנה שמוחו של הילד  . מגיבים היטב לעונשים

זקוק לסיפוק מיידי אזי עיצוב ההתנהגות נעשה בדרך  
.  של חיזוקים חיוביים

, המחקרים בתחום מצאו כי גישה דמוקרטית יותר
יעילה בדרך כלל , המערבת את הילד בקבלת החלטות

.  דיקטטורית, מאשר גישה נוקשה

הדרך היעילה ביותר לתיקון הדימוי העצמי היא לשנות 
בשביל  . את מערכת האמונות של הילד כלפי עצמו

אנשים בחיי הילד צריכים לשנות את , להשיג יעד זה
. מערכת האמונות שלהם כלפיו



משפטים מכאיבים הנאמרים לילדי  
הקשב

כל ״משפט מכאיב״ שכזה איננו עומד בפני עצמו אלא 
.  נכנס הישר למאגר מצטבר של אכזבות קודמות

העובדה שבמאגר המשפטים מצטברים עוד ועוד  
שאינם מצליחים להתאזן על ידי , משפטים שליליים

מחייבת את ההורים לנהוג ביתר  , אמירות חיוביות
זהירות כאשר הם נמצאים באינטראקציה עם הילדים  

בעלי הפרעות הקשב



מילים ומשפטים מכאיבים

• הורים לילדים עם הפרעת קשב בדרך כלל מותשים 
מהדרישות של בית הספר  , מהאחריות הרבה המוטלת עליהם

שהילדים לא עומדים בפניהם ומהחשש מה יהיה עם הילדים 
.בעתיד

• כל אלה מביאים את ההורים להצפה רגשית וחרדה מתמשכת 
כעסים  , להם משפטים של פורקן" וברגעי לחץ ״בורחים

שבוודאי משאירים חותם של כאב בילדים  , ותסכולים
ותחושות אשם בהורים



"  אתה לא מממש את הפוטנציאל"•
"אם רק היית רוצה היית יכול"•
"לא מחונך"•
"חוצפן"•
"  עצלן"•
"אבל הבטחת לי"•
"איך אתה מתבזבז, אתה כזה נבון"•
"אבל בניגוד אליך אני השתדלתי,  גם לי היה קשה"•
"אתה כזה גדול ומתנהג כמו תינוק"•
"לא ייצא ממך כלום"•






