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 מיומנויות של קשב וריכוז
כשאנו מבקשים  מילד להתרכז, אנו מבקשים ממנו להפעיל את  ריכוז הוא משימה מאוד מורכבת.

. ישנן משימות להן נדרש מידת הריכוז המתאימה למשימה . לכל משימה מנת  ריכוז מסויימת

ריכוז מרבי, ויש משימות בהן נדרש לרפרף  , יש משימות בהן נדרשת התמקדות במטרה, וישנן 

 משימות הדורשות ריכוז במטרה ובסביבה. 

ריכוז נכון ומותאם למשימה דורש גמישות. ילדים עם בעיות קשב וריכוז מתקשים להתאים 

 יצוע המשימה.  ולהגמיש את רמת הריכוז הדרושה לצורך ב

הורים, המתנגדים לקביעה כי לבנם יש בעיות קשב וריכוז ,טוענים לעיתים קרובות שלילדם אין 

 בעצם, זו בדיוק הבעיה . –בעיה שכן  "ברגע שהוא נכנס למשהו , אי אפשר להוציא אותו" 

 קשב אינה העדר קשב , אלא בעיה בוויסות הקשב . תבעיי

הוא ילד שיתעייף מהר, הוא אינו   -את מלא הקשב למשימה ילד עם בעיית קשב שמפנה תמיד

 גמיש ויקשה עליו לעבור ממשימה למשימה . הוא נתקע במשימות ומתקבע בהן.

לא פעם, ריכוז יתר או מיקוד יתר של ילד, היא בעיה קשה לטיפול  יותר מבעיית מיעוט  ריכוז או 

 מוסחות יתר.

 סגנון או הפרעה? –תנועתיות 
אינן מלוות תמיד בתנועתיות, ולא כל ילד תנועתי הוא בעל הפרעת קשב. חשוב  הפרעות קשב

להפריד ולהבדיל בין  ילדים שסגנון הלמידה שלהם  הוא סגנון תנועתי ,  לבין ילדים שהתנועתיות 

 . 1שלהם נובעת מהפרעות קשב 

מצב  ובכל   הפרעות  קשב וריכוז  אינן תלויות בסגנון העבודה, אלא מופיעות ומפריעות בכל

תחומי התפקוד יומיומי. הרבה פעמים נצליח להבדיל בין ילד תנועתי לילד לקוי למידה, ע"י 

התבוננות  בהפסקה . אם הילד מסתדר עם חבריו בהפסקה ומוצא את הוויסות הנכון ביחסיו עם 

 חבריו קרוב לוודאי  שהוא איננו ילד עם הפרעת קשב וריכוז .

 

 מאפיינים 
ילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז, המתקשים לווסת ולמקד את הריכוז, סובלים לרוב  מעוד 

תפקודי ויסות לקויים. לדוגמא,  כוח פיזי.  ילדים כאלו הרבה פעמים יתקשו לווסת ולהתאים את 

הכוח הפיזי הדרוש לביצוע המשימה . הם אינם יודעים לווסת ולהתאים את האינטנסיביות 

ה. ילדים אלו ישאירו "מזכרות" של נעליים, חפצים ובגדים  לאורך השביל החברתית המתאימ

שהלכו בו. בחדר הם יתקעו בדלת, בארונות או בפינות  או ישבו על הכסא עם עוד בן אדם בלי 

                                                 
לכן, חשוב לתת לילד  –לעיתים ילדים נוטים ללמוד ולהתרכז טוב יותר תוך כדי תנועה ומשום כך הם תנועתיים  1

ולבדוק אם באמת הוא מצליח  –ללמוד  באסטרטגית הלמידה שלו עצמו, שהוא בוחר כי היא המתאימה לו ביותר 

 וב, אין לילד זה בעיות קשב וריכוז.לר  –ללמוד בדרך שלו אם ילד בשיטה שלו מצליח לתפקד טוב ואף ללמוד 



הסימפטומים היותר  –לשים לב שהוא יושב שם בכלל. התנועתיות היא הבעיה הקטנה  שלהם 

ימפולסיביות, העדר יכולת תכנון, תכנון תנועה לקוי ובעיה בעיתיים יכולים להיות שונים: א

 בהבנת תמונת מצב, קושי בקריאת קודים חברתיים , נטיה למצבי סיכון גבוה וכד'.

מאפיין בעיתי נוסף הוא החיפוש אחרי ריגושים. יש להם תחושות לקויות ולכן הם צרכים גריית 

) וכך, הם נוטים להסתבך במריבות והכעס שלנו  וריגושים.  םיתר דבר שיוביל לצורך בעודף גירויי

 רק  גורם להם לריגוש ומתגמל אותם (

בעוד שבחיים עצמם התחומים האחרים  -בבית ספר בעית קשב וריכוז תופסת מקום מרכזי 

 שבהם מתקשים הילדים לווסת את כוחם מפרעים ומשמעותיים הרבה יותר.

 

 דרך העבודה
עת קשב וריכוז, )בתנאים אידיאליים לעבודה( צריכה להתמקד לכן, העבודה עם ילדים בעלי הפר

בעזרת תרגילי  תנועה , תרגילים המורכבים -בנושא הוויסות. וויסות תנועה, ויסות מאמץ

ממשימות של; להתחיל ולגמור, לבנות  , לתכנן ולהתארגן, משימות הדורשות התארגנות 

 חברתית, משימות המצריכות שיתוף פעולה  ועוד. 

 ילים שבעזרתם יכירו הילדים את הגבולות והיכולות שלהם דרך תחושות והתנועות.תרג

הנטיה הראשונית בטיפול בילד כזה, היא לנסות ולהאט את הקצב שלו, ואז התחושה המתקבלת 

אני רץ ,אך יש מי שיבלום אותי. בזמן שהרבה פעמים יעיל יותר להאיץ אצל ילד  –אצל הילד היא 

ילד מתעייף מעצמו ולומד להכיר את גבולות עצמו .  כשילד נפגש עם כזה את הקצב  עד שה

התחושה שמהר לו מדי והוא מתעייף, הוא לומד להכיר את המצב הזה והופך אותו לכלי מחשבתי  

 תחושתי שאפשר לשוב ולהשתמש בו . -

  

 גורמים
 לגבי מקור הבעיה.   תישנם הרבה תיאוריו

בעיה  – MDDיש כאלו הסוברים שהבעיה נובעת וקשורה לתזונה לקויה , בעבר כינו את התופעה 

בתפקוד המוחי , מעין נזק  מוחי זעיר שמקורו לא ידוע. אצל רוב ילדי ההפרעות קשב וריכוז מנת 

המשכל היא גבוהה מהממוצע, והקשיים אינם נובעים מבעיית הבנה. היום כבר מדברים על בעיה 

 . 2ף החומרים של הילד מתייחסים  לבעיה כבעיה מולדתבחילו

 ייתכן ובאמת הבעיה היא מולדת אך, אין ספק שגם לחינוך ולסביבה חלק בעיצוב הבעיה.

כך למשל, אם הבעיה  -חשוב לדעת על מה אנו שמים את עיקר תשומת הלב ולהתאים את הטיפול

 הטיפול יהיה בעיקר תרופתי.  –היא מולדת 

, אך לעיתים ניתן לזהות את הבעיה בגיל צעיר הרבה 7ות קשב וריכוז מופעים עד גיל בעיקרון בעי

 יותר ואז, יש להרבות בתרגילי ארגון וסדר, תחושה ותנועה. 

                                                 
ללא קשר לחינוך או סביבה  –כיום הנטיה הכללית היא לייחס את הבעיות שלנו לבעיות מולדות 2

 כך נוצרה למשל, תסמונת הילד העקשן מרדן. 

 



שיכולים לגרום לקפיצה והקצנה של המאפיינים  או   םבגיל ההתבגרות ישנם שינויים הורמונאליי

 של בעיות הקשב והריכוז . להיפך, השינויים מביאים לרגיעה ואף העלמות

 

 דוגמאות ליישום בכיתה של דרכי הוראה שונות.
 למידה מורכבת מכמה תהליכים;קלט, עיבוד, שמירה, שליפה ופלט. 

לעיתים, ישנם ילדים שחזקים בקליטה של גרויים חזותיים, אך שולפים טוב יותר את המידע 

 באופן שמיעתי.

יעשה דרך תנועתיות ותחושתיות, המקושרות למידע חזותי אצל ילדים תחושתיים , הלימוד 

ושמעתי . למשל, לעשות עיגול עם האצבע ולבחור אות מתוך רשימה, לצרף  דברים יחד באופן 

לקחת  חפצים ולחבר אותם יחד. חשוב לקחת חפצים  -מוחשי, לדוגמא, כשלומדים על חיבור

ם סתמיים. )מצד שני, חשוב שהגירוי לא משמעותיים עם נפח צורה ומשקל ולא כרטיסיות או דפי

יתפוס את הילד ויסית אותו מהעיקר.( כדי "לתפוס" את הילדים התחושתיים על המורה לזוז כל 

הזמן, אך, במקום הנכון . כשמורה כל הזמן זז ועושה תנועות סתמיות שלא קשורות  לחומר 

באה כהשלמה לחומר הלימודי המורה מבלבל את הילד התחושתי . לעומת זאת כשהתנועה 

 הלימודי היא מעצימה את החומר ועוזרת ללמידה של הילד התחושתי .

אצל ילדים חזותיים נבקש מהם להסתכל על המורה ולעשות כמוהו, המורה יוסיף ציור המתאים 

 לחומר וכד'.

ילדים שמעתיים , לרוב אינם נתקלים בבעיות מיוחדות בבית ספר מכיוון שרוב המידע המועבר 

 שמיעתי וכן, שליפת המידע, הילדים מתבקשים לתאר במילים את המידע שקלטו.הוא 

במתמתיקה ,לעיתים הילדים השמעתיים "נתקעים" בעוד הילדים התחושתיים "פורחים" כיוון 

 שיש בתחום זה צד חזק שהוא  חזותי ארגוני .

 הדבר נכון הן בכיתות הנמוכות, בלימוד קריאה וכתיבה והן בכיתות הכתובות.

אחד הרעיונות של הקמת בית ספר ראשית הוא הפעלת כל החושים בלמידה, הבעיה היא שרוב 

 ההערכות המקובלות ונדרשות ע"י משרד החינוך בוחנות ומתייחסות לשליפה שמיעתית .


