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 מבוא
 
 

מתוך המסע האישי והמקצועי  נולדתופעת הפרעת קשב הרצון שלי לחקור את 

, מתחנכת בחינוך ולדורף מאז וחצי בהיבט האישי אספר שבתי בת החמש עשרהשלי. 

היותה בת שלוש ועד היום והיא מאובחנת עם הפרעות קשב וריכוז. לאבחון ניגשנו רק 

את כל שנות לימודיה בביה"ס היסודי,  למעשהכשהיא הייתה בכיתה ח לקראת התיכון ו

נדרשות. מתוך ההתאמות את הלא הידיעה שהיא מאובחנת ומבלי לקבל היא עברה ל

 המקום הזה אראה איך תפיסת החינוך פגשה אותה במהלך שנות לימודיה בביה"ס. 

דרך המפגש עם הילדים השנה התחלתי לחנך כיתה א' ובהיבט המקצועי, 

מידית אני באופן אישי במשימה תעלתה לי שוב השאלה לגבי תופעת הפרעות הקשב.  

להיות קשובה לילדים אלו שבכיתתי, לצרכים שלהם, ללב שלהם, לאפשר להם למצוא 

את הכוחות בתוך עצמם בנתונים הקיימים להיות חלק מהכיתה. שמתי לב, שבשיעורים 

של מורי המקצוע עולה קושי יותר גדול כי הריתמוס משתנה, הנוכחות שאליה הם 

 יכוז יורדת.רגילים משתנה והיכולת שלהם לשמור על ר

הילדים עם הפרעת הקשב מביאים לתוך הכיתה שלנו אתגר ממשי. לעיתים הם 

"איום" של ממש על התפקוד הכיתתי ומסוגלים ליצור מצבי  חלק מהמורים מהווים עבור

המקצוע במצב של מותשות וחוסר אונים. הם  יפירוק ולהעמיד את המחנך או מור

על המרחב הפיזי שלהם ומסתבכים כל הזמן  אימפולסיביים ותנועתיים מתקשים לשמור

במרחב של האחר. מתקשים לשמור על ריכוז לאורך זמן ומחפשים גירויים חדשים 

י "באופן מתמיד. יכולים להיות מוצפים מרעשים ומתקשים לערוך סינון רשמים ע

 המערכת החושית עצבית שלהם ועוד ועוד..

ותר אפשר באופן כזה או אם מסתכלים מנקודת מבט אנושית חברתית רחבה י

חוסר  – אחר לומר כי  הילדים האלו משקפים לנו את המקום בו נמצאת החברה שלנו

 קצב חיים מהיר ,מוצפות גבוהה של רשמים ותכנים, קושי לעבד ולעכל דברים שקט,

ו כאינדיבידואליים נלהנכיח את עצמ .לנשום. לעצורהם קוראים לנו ...לא נושם..ו

בים לצרכים שלנו, ולצרכי האחר. להיות קשובים לאדמה ולטבע וכחברה. להיות קשו

    1סביבנו.

 – לנו משימה חשובה כאנשי חינוך ולדורף שמאמינים בחינוך הזה אני מאמינה שיש

 .ילדים אלולבם של למצוא את הדרך ל

מדוע היא קיימת, מאפייניה במסגרת עבודה זו, אכתוב על הפרעת הקשב, 

כיצד התפיסה ישות שונות. המחקר יעסוק בעיקר בשאלה: לפי גבה ודרכי הטיפול 

החינוכית של חינוך ולדורף פוגשת ילדים עם הפרעות קשב בביה"ס היסודי. אבדוק 

השערתי היא   .האם לחינוך ולדרוף יש את היכולת לתת מענה לילדים עם בעיות קשב

                                                 
 תמי רוזנטל 1
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שרונותיהם שניתן למצוא דרך היכולה לפתח את כישוריהם של הילדים, לגלות את כי

 .ולחזקם

בפרק הראשון אתן סקירה על הפרעת הקשב ברפואה הקונבנציונאלית ואשווה 

בפרק השלישי אספר על  אותה בפרק השני להפרעת הקשב בראייה האנתרופוסופית.

חינוך ולדורף ועל העקרונות המרכזיים בתפיסה החינוכית ובפרק הרביעי אבדוק איך 

אסיים בנקודת המבט האישית שלי  רעות קשב.עקרונות אלו פוגשים ילדים עם הפ

 כמחנכת כיתה ובסיכום שאלת המחקר. 

אני מאמינה שעבודה זו תוכל לשרת הורים, מורים ומחנכים בהתמודדות עם 

ילדים עם הפרעות קשב. תיתן להם כלים להזכיר לילדים אלו להיות הניצוץ האלוהי 

ר מאוחר חלק מהחברה שהם, במסגרת הקשיים שלהם, להיות חלק מהכיתה ויות

 כמבוגרים. 

תודה לתמי רוזנטל על הליווי האישי בעבודה, תודה לרונן האן על התמיכה 

ערן פז, עוז  –והעזרה בבניית העבודה, תודה לד"ר מוטי לוי, תמי רוזנטל ולמחנכים 

 ענבר, הדס זיו על הראיונות האישיים שתמכו ועזרו בהכנת עבודתי. 
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 1ק פר

 הפרעת קשב בראייה קונבנציונאלית

 

 הגדרת הפרעת קשב  1.1
 

  ADHD –או בשמה הלועזי  הפרעת קשב וריכוז,

Attention Deficit and Hyperactivity Impulsivity Disorder))  היא בעצם הפרעה

 המורכבת משתי הפרעות לפחות:

 Attention -כ  הפרעת קשב משולבת עם היפראקטיביות ואימפולסיביות, המוגדרת .1

Deficit and Hyperactivity Disorder) ADHD). 

 .(Attention Deficit Disorder) ADDהפרעת קשב "טהורה", המוגדרת כ   .2

 

 :התפתחות ההגדרה

, וההגדרה עדיין ממשיכה 19-מחקרים של לקות בקשב תוארו כבר במאה ה

ויים בתפיסת הלקות להתהוות.  שם הלקות השתנה פעמים רבות מה שמעיד על השינ

תה שהלקות יכשהתפיסה הי ,ומקורה.  בתחילת המאה התמקדו באטיולוגיה של הלקות

לאחר מכן עבר המוקד להיבט התנהגותי של הלקות וההתייחסות  .נגרמת מנזק מוחי

 תה ליתר פעילות )ההיפראקטיביות(.  יהי

א שהו ,DSM-קביעת האבחנה מתבססת על כמה קריטריונים שנקבעו ע"פ ה

. על פיו הופעת הסימפטומים צריכה להיות 2ספר האבחנות הפסיכיאטרי האמריקאי

ולקרות בשני מקומות לפחות, למשל בביה"ס ובבית. כמו כן לראות  12לפני גיל 

שהסימפטומים מפריעים בתפקוד השוטף ושלא ניתן לשייכם להפרעה פסיכוטית 

 אחרת או לספקטרום האוטיסטי.

שהחסר ביכולות הקשב והריכוז מהווה את הליקוי  DSM-III -הובהר ב 1980בשנת 

 .3ההתנהגותי העיקרי בתסמונת וצורף המונח הפרעות קשב והיפראקטיביות

 :הגדרה עכשווית

התנועתיות והאימפולסיביות לבעיית הקשב תוך  הפרידו בין בעיית DSM-IV -ב

 התייחסות לכל תחום בנפרד. 

 9מתוך  6צריכים להופיע  IV-DSM -י ה": עפואימפולסיביות היפראקטיביות

חוסר שקט, התעסקות בידיים וברגליים לעיתים קרובות, נטייה  הסימפטומים הבאים:

התרוצצות וטיפוס גם כאשר זו אינה התנהגות  לתנועה מרובה במקום, חוסר מנוחה,

 .הולמת, קושי בהעסקה עצמית ופטפטנות

                                                 
2 IV –DSM  
3 2006Baeyens,Toeyers&walle, 
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מתוך  6-ב וריכוז עליו לסבול מ: ע"מ להגדיר את האדם כסובל מחוסר בקשחוסר קשב

הסימפטומים הבאים: קושי לשמור על קשב במטלות לימודיות או במשחק,  קושי  9

בארגון מטלות, הימנעות או רתיעה ממטלות אשר דורשות מאמץ שכלי מתמשך, 

  .שכחנות ומוסחות

ההפרעה מורכבת מגרעין אורגני, סביבו מתפתחות עם השנים שכבות של תגובות 

וגיות וחברתיות, שהן היוצרות בסופו של דבר את המבנה השלם של ההפרעה. פסיכול

ניתן להשוות התפתחות זו להתפתחות פנינה, כאשר גרגר החול החודר אל צדפת 

המולדת. סביבו נוצרות  ההנטייהאישיות הוא הבסיס האורגני של ההפרעה, דהיינו 

צרות הפנינה הסופית. מכך עם חלקי עצמי אחרים ועם הסביבה עד להיוו תאינטראקציו

ניתן להבין, כי כפי שאין שתי פנינים זהות, אין שתי הפרעות קשב זהות. הפרעת 

הקשב, גם אם "עוצמתה האורגנית" תהיה זהה בשני ילדים, תתבטא בשניהם באופן 

 .4שונה לחלוטין בהתאם ליתר תכונותיהם ולסביבה המקיפה אותם

הנלווים היא הפרעה הקרובה מאד הפרעת הקשב, גם עם התפתחות מרכיביה 

של הילד, אך עם זאת היא עלולה לגרום סבל ניכר לילד עצמו  יהנורמאללתפקודו 

 ולסביבה. שילוב זה הוא ההופך הפרעה זו לקשה כל כך, הן לאבחון והן לטיפול.

 

 גורמים להפרעת קשב  1.2
 

י נובעים מליקוי ראשונ ADHDכי סימפטומים של  מספר חוקרים משערים,

בתחום ספציפי של פונקציות ניהוליות )כגון אינהיביציה או זיכרון עבודה(, או שמדובר 

 . 5בליקוי כללי בשליטה הניהולית

מקובל היום לחשוב, כי התפתחות הפרעת הקשב אינה מבוססת על גורם בודד 

סוציאליים, המעצבים במסלול סופי משותף -אלא על מכלול גורמים ביולוגיים ופסיכו

ההסבר הרווח כיום הוא, שקשיים קשביים אינם התנהגותיים או  ינדרום המלא.את הס

היא נירולוגית מולדת, ההפרעה  .6נובעים מחוסר במוטיבציה, אלא קוגניטיביים במהותם

 .כמעט בלעדית לה היא גנטיתהשהסיבה 

ההפרעה הבסיסית היא כאמור לעיל אורגנית, ומבוססת על שינוי קטן במבנה 

דו. במחקרי הדמיה שונים נמצאה ההפרעה מתקשרת לשוני מבני באונות המוח ובתפקו

. fronto-striatalהימנית ומתמקדת במעגל ה  תהפרונטאלי, בעיקר האונה תהפרונטאליו

במחקרים שבדקו תפקוד נמצאה ירידה יחסית בניצול צריכת הסוכר והחמצן במצבים 

ר העיקרי המעורב הוא דופמין, טרנסמיט-הדורשים ריכוז באזורים מוחיים אלו. הנוירו

 .7כאשר בין האחרים מוזכרים סרוטונין ונוראדרנלין

                                                 
 ד"ר איריס מנור 4
5 Barkley, 1997; Pennington and Ozonoff, 1996; Schachar et al., 2000 
 2008נקש -יונאי 6
 ד"ר איריס מנור 7
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 בספרות מצוינים מספר גורמים להפרעה: 

מדווח על כרבע עד שליש של הורים ביולוגיים הסובלים  – גורמים תורשתיים ביולוגיים

 אחדמההפרעה.  כמו כן, הסיכוי שיהיה ילד נוסף במשפחה עם הפרעת קשב הוא 

שהילדים  50%אם אחד מההורים לוקה בהפרעה, קיימת סבירות של . 8שלושמתוך 

את הלקות  ישאויקבלו אותה בתורשה; אם שני ההורים לוקים בה, הסיכוי שהילדים 

 .90%-מגיע ל

: גורמים אלו מהווים גורמי סיכון אפשריים להתפתחות ההפרעה גורמים סביבתיים

 . 9ורות קרימינלית, והזנחהוכוללים משתנים כגון גודל משפחה, ה

פסיכולוגי מספקים לרוב שני הסברים  מחקרים בתחום הנוירו – םנוירו פסיכולוגיורמים ג

אפשריים:  האחד גורס, כי הפרעת קשב היא הפרעה של חוסר ויסות מחשבות ומעשים 

  ימוטיב ציונהקשורים לשליטה אינהיבטורית נמוכה, ואילו השני גורס כי מדובר בסגנון 

 . 10הנקשר עם  מנגנון של  חיזוקים המעוררים תגובה

, אזור putamen –עלולה להיות קשורה לאבנורמליות תפקודית ב ADHDהפרעת 

שביקש להעריך זרימת  fMRIמחקר  .11המעורב בעיקר ברגולציה של התנהגות מוטורית

נה כי יש ,בהשוואה לנבדקים רגילים מצא ADHDבקרב בנים עם  putamen –דם באזור ה

שונות בזרימת הדם בין הנבדקים. בנוסף, נמצא כי זרימת הדם קשורה באופן למובהק 

 .12עם יכולתו של הילד לשבת בשקט, ועל הדיוק בביצוע מטלת קשב ממוחשבת

 

 מאפיינים להפרעת קשב  1.3

מוגדרת כהפרעה הכוללת שני תחומים: ליקוי בקשב והתנהגות  ADHDכאמור, 

ת, כאשר התסמינים השונים מקובצים סביב שני תחומים אימפולסיבית והיפראקטיבי

 תנאים: 5ההגדרה כוללת  אלו.

        א.  תנאי ראשון : קיום שישה או יותר מהסימפטומים הבאים במצטבר בתחומים

, אשר התקיימו במהלך ששת תאימפולסיביו-( היפראקטיביות2חוסר קשב או ) (1)

 תית ולא תואמת את רמת ההתפתחות.החודשים האחרונים בצורה שהיא לא הסתגלו

 .(6עד  3ב. תנאים נוספים : קיום כל ארבעת התנאים הנוספים )

 

 חוסר קשב .1

       תטיפשיולעתים קרובות אינו מקדיש תשומת לב לפרטים, או עושה שגיאות  •

 בלימודים, בעבודה או בפעילות אחרת.

 ת או במשחק. עתים קרובות מתקשה לשמור על הקשב למשך זמן במטלול •

                                                 
8 Root & Resnik,2003 
9 Root & Resnik,2003 

10 Daley & Birchwood,2009 
11 Valera et al., 2007 
12 2000 Teicher  et al., 
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 תים קרובות נראה כמי שאינו מקשיב כשמדברים אליו.לע •

לעתים קרובות אינו עוקב אחרי הוראות ומתקשה להשלים מטלות, כגון עבודות בי"ס,  •

מתנגדת או מקושי בהבנת -מטלות בעבודה וכו' )ולא כתוצאה מהפרעה מרדנית

 המטלות(.

 ות.לעתים קרובות מתקשה בארגון מטלות ופעילוי •

לעתים קרובות נמנע, סולד או אינו מעוניין לעסוק בפעילויות, הדורשות מאמץ מנטלי  •

 ממושך )כגון לימודים בביה"ס או שעורי בית(

לעתים קרובות מאבד דברים הדרושים למטלות או לפעילויות )עטים, עפרונות,  •

 מחברות(.

 לעתים קרובות מוסח ע"י גירויים חיצוניים. •

 ות שכחן בפעילויות יומיומיות.לעתים קרוב •

 

 אימפולסיביות-היפראקטיביות .2

 היפראקטיביות

 לעתים קרובות ממולל בידיים וברגליים או מקפץ בכסא. •

בכיתה, או במצבים אחרים בהם יש ציפייה להישאר  וכיסאלעתים קרובות עוזב את  •

 ישוב.

)במתבגרים או  לעתים קרובות רץ או מטפס באופן מוגזם במצבים לא תואמים •

 .שקט(-במבוגרים מספיקה תחושת אי

 לעתים קרובות חש קושי בעיסוק בפעילויות פנאי או במשחק שקט. •

 לעתים קרובות נמצא בתנועה מתמדת, או כאילו יש לו "מנוע בישבן". •

 לעתים קרובות מדבר ללא הפסקה. •

 אימפולסיביות

 מתפרץ לאמצע המשפט. לעתים קרובות פולט תשובות לפני תום השאלה, או •

 לעתים קרובות מתקשה לחכות לתורו. •

 לעתים קרובות מפריע או מציק לאחרים )למשל, מתפרץ למשחקים, נוגע וכו'(. •

 חלק מהתסמינים ההיפראקטיביים אימפולסיביים או של חוסר הקשב, הגורמים  .1

 שנים. 7לבעיה, מתקיימים לפני גיל 

ים בשתי מסגרות התייחסות לפחות )למשל בית חלק מההפרעה מהתסמינים יתקי .2

 ובי"ס(.

 חייבת להיות עדות ברורה של פגיעה תפקודית בבית, בביה"ס או בעבודה .3

, סכיזופרניה או הפרעה PDDהתסמינים אינם מופיעים במהלך ההתפתחות של  .4

 פסיכוטית אחרת, ואינם ניתנים להסבר טוב יותר ע"י הפרעה נפשית אחרת כגון הפרעה

 במצב הרוח, הפרעת חרדה, הפרעה דיסוציאטיבית או הפרעת אישיות.
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חשוב לציין, כי התסמינים יכולים להיות שונים מאד בחומרתם ובעוצמתם בין ילדים 

שונים, ואף באותו ילד עצמו בתקופות ובמצבים שונים. התסמינים אף משתנים באופיים 

 .13עם הגיל

ן ההפרעה מתארים לעיתים קרובות קשיים ילדים הסובלים מ :מאפיינים התנהגותיים

התנהגותיים ולימודיים, יש להם היסטוריה של השעיות מבית הספר ואף נשירה מבית 

כמו כן דווח על חוסר זהירות והרגלי נהיגה מסוכנים, סיכון גבוה למעורבות  .הספר

ה שימוש בבריונות, פגיעה בחיות, בגניבה ובריח .14בפציעות המצריכות טיפול במיון

 מהבית ועוד. 

 30 – 20 -רבידיות גבוהה בין שתי ההפרעות. כושנה קומי :הפרעות קשב ולקויות למידה

ילדים אלו עלולים לגלות  אחוז מאנשים עם הפרעת קשב סובלים אף מלקויות בלמידה.

כישורים אקדמיים נמוכים מבני גילם, ולהתקשות במטלות הלימודיות השונות כגון 

 . 15וחשבוןהבעה  ,קריאה כתיבה

פחד מנטישה וביקורת לכן נמנע לשחק עם ילדים, חרד לדבר בכיתה : הפרעת חרדה

 ועוד. 

סובל מעייפות, ירידה במשקל, חסר תקווה, רגשת אשם ויספר על  :הפרעה דיכאונית

 חרדה ודיכאון. 

: שינוי מצבי רוח, דפרסיה ומאניה, בכי ותפקוד לקוי בבית ובביה"ס. קוטבית-הפרעה דו

יותר שכיח אצל הבוגרים, בגיל הצעיר התמכרות בעיקר  :רות לחומרים ממכריםהתמכ

 להימורים.

 

נורות אזהרה יכולות להידלק כבר בגן: "הרטבות לילה. קושי באחיזת עיפרון. 

איחור בדיבור, קשיים בהיגוי ובמבטא, קושי למצוא את המילה המתאימה. קושי ללמוד 

  .16שמות וצבעים"

ג: ייתכן קושי בהיגוי מילים, ביטוי מילים בדרכים שונות, אי זכירת -א בבי"ס יסודי כיתות

 מילים שלמד. קושי בהבעת מחשבות באופן מסוקר וקושי בהבנת הנקרא. 

ו: ניתן למצוא קושי בזיכרון לטווח קצר )מה שקרא הרגע(. קושי -בבי"ס יסודי כיתות ד

. בתחום החברתי רגשי ניתן בקריאה וכתיבה, אי הבחנה בין עיקר לטפל, שגיאות כתיב

למצוא בכל גיל: מופנמות, כעס כאשר נשאל הילד על בי"ס, התנגדות לשיעורי בית 

 וירידה בציונים. 

 

 

                                                 
 ד"ר איריס מנור 13
14 Daley & Birchwood,2009 
15 Daley & Birchwood,2009 
 2012ענתבי  16
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 דרכי טיפול  1.4

מדובר בהפרעה שהיא תכונה מוקצנת, בעלת פנים חיוביים כמו גם שליליים, 

יפול כרוני או המתבטאת לשלילה במצבים מסוימים בלבד. לפיכך, אין כל עניין בט

בהשגת "שינוי בילד" או "תיקון של הילד". להפך, מטרת הטיפול היא ללוות את הילד 

או המתבגר, לאפשר לו להתפתח בצורה הטובה ביותר, ועם מעט תופעות לוואי 

ופגיעות ככל האפשר, ולעזור לו לגלות את היתרונות ואת הייחודיות שבו כיתרון ולא 

יקר הטיפול התרופתי, הוא טיפול תקופתי, המותאם למצב כפגם. כלומר, הטיפול, ובע

 ולא טיפול של קבע.

לאור מאפייני הפרעה זו, הטיפול אף הוא חייב להיות רב שכבתי, ועוסק בכל 

הטיפול  .17הצירים האנושיים )ביולוגי, פסיכולוגי וחברתי(, ולא באחד מהם בלבד

 .DADאו  ADHDהפרעות קשב וריכוז אבחון  –אבחנה מבוסס 

האבחנה היא אבחנה קלינית בעיקרה, ויש חשיבות גדולה באבחנה המבדלת 

של ההפרעה ממצבים שונים, חלקם תקינים וחלקם פתולוגיים, ביניהם חריגות שכלית 

בשני קצותיה, הפרעות הסתגלות, הפרעות התנהגות, ליקויי למידה, קשיים פיסיים 

כיום מבחן אחד המאשר או שולל חד שונים, כגון הפרעה בראייה או בשמיעה ועוד. אין 

משמעית את האבחנה. המאבחן יכול להשתמש בראיון הילד וההורים, תצפיות בילד 

ובהורים, סקאלות התנהגותיות, בדיקות גופניות ונוירולוגיות וטסטים קוגניטיביים. 

בדיקות מעבדה, כגון ראייה ושמיעה, יכולות להיות יעילות בחלק מהמקרים. במצבים 

ים כדאי לבצע הערכת שפה ודיבור. שאלונים התפתחותיים המיועדים להורה מסוימ

 ולמורה יכולים להינתן במפגש הראשון.

הטיפול השכיח ביותר, יכול לשפר סימפטומים מרכזיים כמו  – טיפול תרופתי. 1

מוסחות, פעילות יתר ואימפולסיביות. הטיפול התרופתי השכיח כולל תרופות מעוררות. 

 2-3 נמשך למטופל התרופה איזון. גבוה לא במינון, מדורג תרופתי יפולט לעשותיש 

הטיפול אינו מספק אסטרטגיות  .הספר ומבית מהורים, מהילד משוב קבלת תוך מפגשים

ומיומנויות להתמודדות, לא נמצאו עדויות מחקריות שהתרופות משפרות את יכולות 

 .18בים לטיפולכן חלק גדול מהילדים לא מגי-הקשב לאורך זמן, כמו

טיפול זה מבוסס בעיקר על הטיפול במעוררים )פסיכוסטימולנטים(, אשר המוכר 

מדובר בתרופה, שהיא נגזרת של  והיעיל ביניהם, לפחות בישראל היום, הוא הריטלין.

אמפטמין, המאפשרת מיקוד של הקשב למשך ארבע שעות פעולתה. הריטלין הוא 

יבים אליו, והתגובה היא בדרך כלל תגובה מהילדים מג 85%תרופה יעילה ביותר, 

מלאה, דהיינו שינוי משמעותי בתפקוד. והוא מאפשר טיפול לפי הצורך, דהיינו התאמת 

ביה"ס, בחינות וכדומה. אין לריטלין כל השפעה  –הטיפול לשעות נחיצותו בלבד 

                                                 
 ד"ר איריס מנור 17
 2011מבורך ופרחי, -שלו 18
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עם סיום השפעתו הוא נעלם לחלוטין ואינו  –שארית, והוא בעל "אפקט סינדרלה" 

 משאיר עקבות לטוב ולרע.

 לריטלין מספר תופעות לוואי, המתחלקות למספר קבוצות:

.תופעות הלוואי החולפות: ילדים רבים מדווחים על כאבי ראש או כאבי בטן בימים 1

הראשונים לנטילת התרופה.תופעה זו אמורה לחלוף תוך שבוע עד שבועיים, ואם היא 

 דש את מינון התרופה.נמשכת, יש לפנות שוב לרופא ולהעריך מח

.תופעות הלוואי הקבועות: מכיוון שמדובר באמפטמין, דהיינו ממריץ, הריטלין גורם 2

לדיכוי התיאבון ולדיכוי הצורך לישון במהלך שעות פעילותו. לפיכך, אסור לתת ריטלין 

בשעות הערב, ויש לקחת בחשבון את העדר התיאבון במהלך היום למשך ארבע עד 

 נעשה שימוש בריטלין ארוך הטווח(. שמונה שעות )אם

 15%.העדר תגובה לריטלין ואף דיכוי הריכוז במקום הגברתו. תופעה זו נצפית ב 3

 TOVAאו  CPTמהילדים הנוטלים ריטלין, ולפיכך אנו ממליצים על בדיקה באמצעות 

קודם להחלטה על תחילת טיפול. באם נמצאת תגובה כזו אין טעם )כלים אבחוניים(, 

 ל טיפול בריטלין.להתחי

.תופעות לוואי קשות אחרות: תופעות אלו נדירות יחסית, והשכיחה ביניהן היא  4

REBOUND  מכלל הילדים הנוטלים ריטלין. משמעותה התפתחות  10%, המופיעה ב כ

אי שקט ניכר עם סיום השפעת התרופה. דרך יעילה יחסית להתמודד עם תופעה זו היא 

וך טווח, לגביו תחילת ההשפעה וסיומה איטיים יותר, כך העברת הטיפול לריטלין אר

שתופעה זו מתרחשת הרבה פחות. לחילופין ניתן לעבור לניטן או לפמולין, אך 

לתרופות אלו תופעות לוואי רבות יותר, כולל פגיעה אפשרית בתפקודי הכבד, והן 

ות סיוטי דורשות מעקב קבוע אחר תפקודים אלו. תופעות נדירות ממש כוללות התפתח

לילה, ואי שקט קבוע. הסכנה להתפתחות תופעות אלו גדולה יותר בילדים הסובלים 

מפגיעה מוחית או מפיגור. בילדים אלו מתן ריטלין צריך להיות זהיר במיוחד ובמינונים 

 קטנים יחסית.

בניגוד למה שהיה מקובל לחשוב, ריטלין אינו גורם להפרעה בגדילה, ואינו גורם 

 להתמכרות.

רופות אחרות המשמשות לטיפול בהפרעת הקשב הן תרופות מקבוצת הטריציקלים. ת

ובחרדה, אך נמצא, כי במינון נמוך  ןבדיכאואלו תרופות ששימשו במקור לטיפול 

בהרבה הן יעילות לשיפור הריכוז. לתרופות אלו תופעות לוואי שעיקרן חוסר תאבון או 

יובש בפה, וסחרחורת במעבר משכיבה  אכילת יתר, הזעת יתר, תחושה של חום פנימי,

לעמידה. כמו כן יש לבצע בדיקות דם וא.ק.ג. לפני תחילת נתינתן היות והן אסורות על 

והן ניתנות  50-60%שסובל מהפרעה בקצב הלב. תרופות אלו בעלות יעילות של  לדי

 .באופן קבוע )גם בשבתות ובחגים(. לפיכך, הן מהוות תרופה של השורה השנייה בלבד

מערב הדרכה של מורים או הורים לילד הסובל  – התנהגותיפסיכולוגי/טיפול . 2

כן הוא -מלקות קשב. הטיפול עובד על חיזוקים ועונשים להתנהגויות רצויות, כמו
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מתייחס להגברת הויסות העצמי בעזרת המורים, ההורים או שניהם. נמצא שיפור 

תרופתי, השיפור בהתנהגות היה  בהתנהגות בבית הספר, וכשנוסף לטיפול גם טיפול

 ופעילות אומנות בעזרת יצירתי יתכן, רגשי פסיכולוגי טיפול מומלץ דרמטי עוד יותר.

 .19ספורטיבית

הרציונאל העומד בבסיס תפיסה זו  הנו ההערכה כי ניתן  – טיפול קוגניטיבי התנהגותי

 -ו/או מטה טיביותילשפר שליטה עצמית בהתנהגות באמצעות שיפור מיומנויות קוגנ

טיביות שמסייעות בשליטה בדחפים והתנהגות מכוונת מטרה. קיימים טיפולים יקוגנ

התנהגותיים רבים לטיפול בלקות קשב והיפראקטיביות, רובם עבור ילדים. -טיבייםיקוגנ

כגון: אסטרטגיות פתרון בעיות, חיזוק עצמי, ויסות עצמי והערכה עצמית. המטפל 

טיביות בהן הילד יוכל יפקידים ואימון, טכניקות קוגנמלמד בעזרת חיקוי, משחק ת

להשתמש על מנת לשלוט בהתנהגות האימפולסיבית או הלא קשובה שלו בסיטואציות 

אחרות. מחקרים מגלים כי טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים אינם מספקים שיפור 

 .20וזמשמעותי בתפקודים ההתנהגותיים והאקדמיים של ילדים עם בעיית קשב וריכ

בשנים האחרונות מספר מחקרים מצאו כי אימון  – טיפול קוגניטיבי: אימון קשבי

, הן בתחום בו נערך םקוגניטיבייקוגניטיבי )קשבי( משפר באופן משמעותי ביצועים 

 .21האימון והן בתחומים נלווים

 פסיכו תרפויטי:  -נוירו   -מודל משולב

ויטי לטיפול בהפרעות קשב. הם טוענים כי תרפ -נוירו -מציעים מודל פסיכו 22יגיל ויגיל

הנם מונחים אשר  ADHDוהפרעת קשב עם יתר פעילות מסוג   addהפרעת קשב מסוג 

יותר אשר מכיל  רחב ינוירו פסיכולוגסינדרום מציינים היבטים אחדים בלבד מתוך 

בתוכו הפרעות בתפקוד הקוגניטיבי ,הפרעות בתהליכי למידה והפרעות במישור 

הבין אישיים של הילד. הן בתוך המשפחה והן בתחום החברתי. לדבריהם היחסים 

לעיתים קרובות ילדים אלו זוכים לטיפול חד צדדי עי מטופל בעל תחום מומחיות צר 

)כגון שימוש בטכניקה של ביופידבק( שאינו פוגש את מכלול הכוחות הקשיים  

חד של הסינדרום עלול לטפל רק בהיבט א ןהניסיווהצרכים הרחב שלהם. יתר על כן 

לדחות ולעכב את הטיפול בהיבטים אחרים.  מצב זה יוצר מעבר של הילד מטיפול אחד 

למשנהו מבלי תוצאות משמעותיות. הכותבים מציעים חווית טיפול אינטגרטיבית 

המעוררת את הילד לכוחות ולאתגרים שלו ומאפשרים לו לפעול מתוך לקיחת אחריות 

שמטרתם  םתרפויטיירו יך התמיכה משלב היבטים פסיכו נואישית על תפקודו. תהלי

והן את מצבו הנפשי חברתי תוך הדרכה  םהקוגניטיביילסייע לילד לשקם הן תפקודיו 

מותאמת להורים ולמורים. מדובר לפיכך בטיפול פרטני  רב תחומי במהלכו משתמש 

נוירו יופידבק, ורגיעה שרירית, ב להרפיההמפל בטכניקות שונות של ביופידבק אימון 

                                                 
 2012ענתבי  19
 2011מבורך ופרחי, -שלו 20
 2011מבורך ופרחי, -שלו 21
 2000יגיל ויגיל,  22
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שונות כגון: טיפול באמצעות משחק,  תפסיכו תרפויטיוועוד( בשילוב עם שיטות  התרפי

י עקרונות ", דמיון מודרך, טיפול דרך שיחה עפיקוגניטיבסיפור, אומנות, טיפול 

 ם( .יפסיכותרפי

 

 עבודה עם המסגרת החברתית. 4

ול הנה משמעותית שילוב הדרכת הורים/משפחה והמערך החינוכי כחלק מהטיפ

 ןהניסיו ( טוענת שביסוד2014וקריטית להתמודדות עם הפרעת קשב. ורמברנד )

להתמודדות עם ההפרעה עומד תהליך אופייני שתחילתו באי הבנה של הקושי אשר 

גוררת אי קבלה של הילדים האלו, ומביאה לאי התאמתם לסביבה ברמת ההסתגלות 

ך שההפרעה, לדבריה, אינה עקבית ויש לה והתפקוד הכולל. אי הבנה זו נעוצה בכ

ילד לומד למבחן ויודע הכל, ובזמן המבחן הכל נשכח ממנו(  -)לדגמה מופעים סותרים.

חוסר העקביות של התופעה יוצרת מצב בו הסביבה מצד אחד מייצרת דורשנות 

 ותובענות רבה מידי, ומצד שני מוותרת "ומתייאשת" מן הילד. 

ית העיקרית המכילה את הילד והמתבגר, דהיינו עבודה עם המסגרת החברת

דרוש שיתוף פעולה מלא של יועצות ומחנכות בית הספר וההורים שכולל טיפול ביה"ס. 

בהורה הלקוי. על ביה"ס לנקוט גישה אוהדת כלפי הילד ומשפחתו. אין לאיים על 

 .23ההורים בסילוק הילד מבי"ס אם לא ייטול ריטלין

ת החינוכי חש תסכול מצטבר מעבודה עם ילדים עם הצוומתארת מצב בו  24שני

הפרעות קשב. לדבריה, בתחילה הצוות החינוכי רואה בהתמודדות אתגר ומשקיע 

כוחות רבים בילד, אך עם הזמן בהעדר כלים ותמיכה התסכול מרפה את ידיו. היא 

  מרחיבה ואומרת כי כאשר הידע של הצוות החינוכי מועט הרי שהמענה לקושי הוא מאד

מצומצם. "הצוות החינוכי תוקף את הביטויים החיצוניים של קשיי הילד במקום להתחבר 

ומסכמת כי ישנה נטייה להגיב אל ילדים אלו בסמכותיות רבה מידי   לקשיים עצמם"

שלילית בין הצוות לילד, להישגים לימודיים שליליים, לבעיות  האינטראקצימה שיוצר 

 גותיות. רגשיות, ולבעיות חברתיות והתנה

כל אלו מדגישים את החשיבות הרבה שבמתן ידע וכלים להורים ומורים  

מ לשפר את איכות החיים "להתמודדות עם הקשיים הראשוניים והמשניים להפרעה, ע

 הכוללת של הסובלים ממנה.  

אחד מהיבטי הטיפול בהקשר הזה משם דגש על התקשרות בונה וטובה עם 

דמויות אלו הנן בראש ובראשונה הורי הילד  אך גם  – דמויות משמעותיות בחי הילד

דמות חינוכית משמעותית יכולה להוות דמות משענת שכזו. )מאמר על התקשרות, 

ההתקשרות מתבטאת בהקשבה לצרכי הילד, הכלה, ויצירת  סביבה  – ברמה ההורית

 ביתית מתאימה המביאה לחוסן רגשי ויכולת טובה יותר להתמודד עם הקשיים.  

                                                 
 2012ענתבי  23
 433,2012שני,  24
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נמצא כי כאשר המורה מעניק תמיכה רגשית, זמין עבור התלמיד,  – מה החינוכיתבר

ונענה באופן אקטיבי לצרכים הרגשיים החברתיים והאקדמיים שלו הרי שזה מחזק 

הסתגלות אקדמית טובה יותר ברב התלמיד, מביא למודעות עצמית חיובית, וכן תומך 

 .25בפיתוח מיומנויות חברתיות טובות

טענה זו בהקשר החינוכי וטוענת כי "יחסים חיוביים בין דמות חיובית )ולו שני מחזקת 

רק אחת( לילד עם הפרעת קשב יכולים לשפר לא רק את התפקוד החברתי והלימודי 

לדבריה, אנשים  .26לטווח הקצר אלא גם לשפר את הסבירות להצלחה בטווח הארוך"

תה כאשר ימבחינתם הי בוגרים עם הפרעת קשב מעידים לא פעם כי נקודת המפנה

רם שהתבטאה ויתה "פינה חמה בלב" בעביחשו שלאחד מאנשי הצוות החינוכי ה

 בדאגה להם ובהקדשת תשומת לב והדרכה. 

שלושה מרכיבים אלו מוגדרים כ"משולש הטיפולי", שהוא הבסיס להתייחסות 

עם ולהבנה הטיפולית בהפרעת קשב וריכוז. מכיוון שהקשיים של הילד נובעים לא פ

מההפרעה האורגנית, כפי שהיא מיתרגמת לקשייו בכיתה ובהכנת השעורים, אין מנוס 

ביולוגי, דהיינו תרופתי. מאידך, הדימוי העצמי, התסכול והכעס שהילד -מטיפול אורגני

צובר, מתועלים כולם להתנהגות, הדורשת התייחסות וטיפול נפרדים, שאינם מסופקים 

כולוגי בלבד. לבסוף, החברה המכילה את הילד חייבת ע"י התרופה אלא ע"י טיפול פסי

להיות ערה לקשייו, מודעת למקומות מהם עלולות לצוץ צרות, גמישה לשינויים החלים 

בו, ובעלת הבנה וידע כיצד להתמודד אתם. לצורך זה חשוב מאד לערב את ביה"ס 

 .27ולאפשר לו מקום בטיפול ובהשתנות של הילד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 6Murry&Grinberg,200 
 431, 2012שני,  26
 ד"ר איריס מנור 27
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 2פרק 

 בראייה אנתרופוסופית בהפרעת קש

העומדת בבסיס חינוך  סופיתבחלק זה נבין תחילה מהי השקפת העולם האנתרופו

ולדורף. נתאר עקרונות חינוכיים מהותיים בחינוך הזה ומשם נעבור לדון בהבנת הבעיה 

 המכונה "הפרעת קשב" בראי האנתרופוסופיה וחינוך ולדורף .

 
 דורףאנתרופוסופיה וחינוך ול –הקדמה  2.1

 

חינוך ולדורף נוסד בתחילת המאה ע"י המחנך, הפילוסוף והוגה הדעות רודולף 

פילוסוף חוקר והוגה דעות שהתעמק בתחומים  מגוונים  – שטיינר(. 1861-1925שטיינר )

מדעי הטבע, מתמטיקה, פילוסופיה, חינוך, חקלאות , ורפואה. במסגרת עיסוקיו,  -כגון

של גתה, ולמעשה המשיך את דרכו המחקרית תוך  ערך שטיינר את כתביו המדעיים

חתירתו המרכזית של שטיינר . 28הרחבת ההתבוננות בעולם הרוח כמקור לעולם החומר

הייתה להבנת המהות של מחשבת האדם. מהות אשר פורשת כנפיה אל מעבר לתחומי 

וחר הזמן והמקום. ברעיונותיו אלו טמונה בעצם ראשית דרכו הפילוסופית אותה כינה מא

היינו: חכמת האדם.  לדבריו, כשם שיש מדעי החומר כך ישנו   -יותר "אנתרופוסופיה" 

. כלומר 29גם מדע הרוח, העוסק בהבנת טבע האדם והעולם מנקודת מבט רוחית

האנתרופוסופיה צומחת מתוך צורך פנימי של האדם להרחיב ידיעותיו מעבר לתודעה 

העשייה הינו מוטיב מרכזי באנתרופוסופיה. אנושית המקובלת כיום.  עם זאת,  מוטיב 

הלמידה האמיתית של האדם אינה מתרחשת כתוצאה מפרישה לעולמות רוח רחוקים 

אם כי באמצעות העשייה והמפגש היומיומי עם המציאות האנושית הרוחשת סביבו. זוהי 

 דרך חיים שיש בה אחריות אנושית חברתית ואקולוגית. 

אסטוריה" -ספר לילדי פועלים במפעל "ולדורף-הספר הראשון הוקם כבית-בית

בעיר שטוטגרט שבגרמניה. זאת בעקבות פנייתו של מנהל המפעל אל שטיינר בבקשה 

 להקים בית ספר ברוח רעיונותיו עבור אותם ילדים. 

ואלפי גנים ברוח זו ברחבי מאז הלך והתפתח חינוך ולדורף וכיום קיימים מאות בתי ספר 

בית הספר הראשון את כל הגילאים, מהגיל הרך ועד התיכון.  החינוך מקיף העולם.

הרדוף. אליו הצטרפו לאורך השנים קבוץ ב 1989-, נוסד בבגישה זוישראל שהוקם ב

 4בתי ספר יסודיים,  20 בארץ כיום ישהארץ.  בתי ספר רבים הפרוסים בכל רחבי

 .ולדורףבתי ספר  1000ברחבי העולם יש למעלה מ  גנים. 100תיכונים ומעל 

חינוך ולדורף שם במרכז תפיסתו את הפסיכולוגיה ההתפתחותית של שטיינר, אשר 

 רואה את הילד כישות מתפתחת ואת הילדות כתקופת זמן משמעותית. 

                                                 
 1984זקס,  28
 1997אבשלום,  29
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בהתאם לתפיסה זו, החינוך בבית הספר אינו מכוון לשאלה "מה ללמד", אלא 

 הספר-חיי ביתלשאלה "איך ללמד בהתאם להתפתחות הילד". כל האלמנטים של 

מכוונים לתת מענה לשלב ההתפתחותי בו נמצאים הילדים. החל מתוכניות הלימודים, 

 המתודות ודרכי הלימוד, אופן הפנייה לילד, האווירה הלימודית ועד לסביבת הלימוד. 

כששטיינר הניח יסודות החינוך  בפני המורים הראשונים במאה הקודמת הוא טען כי 

לפתח בני אדם חופשיים היכולים מתוך עצמם להעניק  "שאיפתנו העליונה היא

הלימוד בבית הספר היסודי מכוון בראשית כל לפיתוח  30".כיוון ומשמעות לחייהם

לדים. פיתוח עולם הרגש והחוויה של הילד נעשה על ידי לימוד יעולמם הפנימי של ה

 אומנותי, יצירתי ומלא חוויות.

". כלומר וחינוך שהוא אומנות –חינוך  אומנות שהיאשטיינר טען כי יש ליצור "

לטענתו, הכלי הטוב ביותר ללימוד בגילאים הללו היא האומנות שפונה לרגש ולחוויה 

ומעצבת אותם. בהתאם לכך כל מקצועות הלימוד נלמדים בצורה אומנותית שפונה 

 . 31בצורה הטובה ביותר אל הילדים

שלב התפתחותי, כל ילד הוא זכור כי על אף קווי הדמיון המאפיינים כל לחשוב 

העומד בפני עצמו. עלינו למצוא את הדרך האינדיווידואלית שבאמצעותה  אינדיבידואל

 ניתן לתמוך בכל ילד.

חשוב שנישא את עינינו אל תמונת העתיד של הילד. כך נוכל לגלות לא רק את 

 מה שנכון לילד בגיל מסוים, אלא גם את מה שמבקשת התפתחותו המיוחדת של כל

ילד. נוכל לדעת האם העובדה שאינו קורא בסוף כיתה א' מעידה על דיסלקציה או 

אולי דווקא על עושר של כוחות דמיון שאינם מאפשרים לעת עתה לאותיות המרובעות 

 והשחורות לכלוא בתוכן את כל עולם הפנטזיה.

 עשייה החינוכית מראה לנו תמונת העתיד של הילד את הדרך הנכונה.בכאמור, 

נוך נכון שואף לעזור לילד לגלות בתוך נפשו את הכוחות שיזדקק להם בשלבים חי

 השונים של חייו, לדעת להרגיש ולקבל את האנשים המקיפים אותו. 

תורתו החינוכית של שטיינר מבקשת לשלב גוף, נפש, רוח ומכוונת כל הזמן אל ישות 

 .32האדם השלם

 

 בראי האנתרופוסופיה הפרעת קשב 2.2
 

חקר באנתרופוסופיה ובחינוך ולדורף  רואים בהגדרה "הפרעת קשב" שם  תחומי ה

כוללני מאד  המאגד בתוכו  מגוון רחב של סיבות.  הם פורסים נקודות מבט שונות על 

אותה  הגדרה ה"אחידה" הזו ובכך מעשירים את רוחב היריעה באשר למהות ההפרעה 

 ם.ודרכי התמיכה בהיבטים משפחתיים חינוכיים ופרטניי

                                                 
 6, 1997אבשלום,  30
 2000שטיינר, חינוך ולדורף עקרונות ויישומים,  31
 27-25: 2006גרשוני, ילדות בריאה  32
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 התסמינים מופיעים בשלושת רובדי הנפש: בחשיבה ברגש וברצון:

הילד מגלה עניין בכל דבר ובכל אדם וקולט כל  -הפרעות בריכוז ובתפיסה – בחשיבה

דבר המתרחש בסביבתו. קליטתו כל כך טוטלית עד שאינו שם לב לפרטים. יש 

רי הוראות במלואן, שגיאות קטנות אך חשובות בשיעורי הבית או בעבודה, לא עוקב אח

לא מסיים סדרת משימות, שכחן או מפוזר והישגיו בלימודים נמוכים באופן יחסי 

 ליכולתו.

בגלל שהכל מעניין ומושך הילד מוסח בקלות ולכן  – הפרעה בקשב – בתחום הרגשי

הקשב לא רציף. המאמץ להיות בקשב מאוד מעייף ומתסכל. מופיעה רגישות יתר 

 כעס,התנהגות לא צפויה ודכדוך. התפרצויות  לביקורת,

המצב הרגשי נובע מכך שיש חוסר גבול ברור בין נפש הילד לסביבתו אותה הוא חווה 

באופן קרוב ואינטימי מידי. הילד חדיר מידי לסביבה הנפשית והפיזית בה הוא חי וזה 

משפיע עליו באופן ישיר מידי. במצב זה הרגשות מופיעים, ולעיתים בעוצמה,אך הם 

 עכים ונעלמים לפני שעברו עיבוד והפנמה.דו

לא יכול לשבת בשקט גם  – אימפולסיביות והיפראקטיביות – בתחום פעילות הרצון

בסביבה רגועה, מתקשה לשמור על שקט במשחק, מצוי כל הזמן "על הקצה" וכאילו 

יש "מנוע" באחוריו, מדבר הרבה, עונה תשובות לפני שהשאלה הסתיימה, מתקשה 

ורו במשחק, מתפרץ לדברי אחרים והתנהגותו לעיתים פזיזה עד מסוכנת ולא לחכות לת

זהירה. הלך נפש זה נובע מכך שהרצייה אינה מכוונת מבפנים אלא היא תגובה 

לגירויים חיצוניים. צורך להגיב מיד בלי יכולת להתאפק  –ללא וויסות  –אינסטינקטיבית 

 או לדחות סיפוק.

של הילד לשלוט או לווסת את עצמו, כלומר להפעיל  סך הכול ניתן לראות שהיכולת

"פעילות אני", אינה מספיקה. הגרעין הפנימי של הילד אינו יכול להגיע בתנאים אלו 

לידי מיצוי עצמו ולחוויה נפשית ההולמת את יכולתו האמיתית בתחומי החשיבה, 

הן בקשר . נוצר קושי בהתארגנות הן בקשר לפעולות יום יומיות והוהרצייהרגישה 

לתכנון החשוב ללמידה ולהוויה החברתית. קושי בהתארגנות הוא לפעמים הביטוי 

 .33העיקרי של התסמונת

 

 גורמים להפרעת קשב  2.3
 

    -מנקודת מבט רוחנית

אחת הסיבות לתופעה של הפרעת קשב וריכוז  מתייחסת לרמת הנשמה של הילד. 

ח יחסית לאחרים, מאד שונה הנשמה מגיעה עם מבנה נפשי רוחני  מעודן, ומפות

מהנורמה ומציפיות החברה. הניג קולהר בספרו "מה עשינו לא נכון" מתאר כי לילדים 

אלו יש את הכישרון לפעול  מתוך "כוחות הלב " שלהם. יש בהם  עניין באחר,  רגישות 

                                                 
 ADHD -נוימן, הפרעת קשב ריכוז ותנועתיות יתר  33
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רבה לסביבה. יש בהם צרך לתקשר, להוריד חומות בין בני אדם. הם בעלי רגש עשיר, 

להשתתף בסבל של הזולת ולפעול בכמה מוקדי עניין בו  האיציה, ויכולת גבוהאינטו

מזהים ילדים אלו כילדים בעלי מבנה   – 34"זמנית. קולווינד ושות' בספרם "ילדי הכוכבים

נפשם בעלת אינטליגנציה גבוה, שאינה מקבלת את סמכות  – נפשי ורוחני מפותח

בקלות. כאשר אותו ילד מרגיש שהסביבה  המבוגרים כמובנת מאליה, ואינה נותנת אמון

אינה מבינה אותו יש סיכוי גבוהה שיתמרד. הם מציגים משהו שיאפשר בעתיד 

התפתחות של "תרבות של לב", ומטרת התגשמותם של ילדים אלה היא לאזן את 

הבעיה היא שהחברה לא  35.הכיוון המטריאליסטי הקיצוני שהאנושות מכוונת אליו!

י שרואה את הילד כנפש הבאה לממש את ייעודה, להתפתח מתעסקת בפן הרוחנ

ולעזור לאנושות להתקדם אלא כנטל להורים, לבי"ס ולסביבה. התוצאה לכך היא 

 התנגשות יום יומית.

אפשרות נוספת לתופעה היא בעקבות חוסר הצלחתה של נשמת הילד 

ד מפנים את להתגשם בצורה נכונה בגופו הפיזי. בשביעון הראשון )עד גיל שבע( היל

העולם בצורה טבעית, בעזרת מערכת העצבית חושית. הוא בונה בתוך גופו הפיזי את 

המרחב הפנימי להתגשמות האני. אם הילד צובר רשמים וחוויות בריאות ומאוזנות 

( הוא יצא אל 14בתקופה זאת, יש סיכוי רב יותר שבשביעון השלישי והלאה )מגיל 

אשר ילד אינו מפנים את העולם בצורה עמוקה העולם בצורה טובה. לעומת זאת כ

בעזרת רשמים בריאים, אינו בונה לעצמו קרש קפיצה איתן לשלב הבא ויוצא לעולם 

רם זמנו, תהיה סבירות גבוהה לנפשו, לא למצוא מקום נוח בגופו להשתכן. תיווצר ט

 דיסהרמוניה בגיל צעיר ותופיע הפרעת קשב וריכוז. 

ות( של הילד נוצר עקב כמה גורמים: אורח חיים אינטנסיבי הקושי באינקרנציה )התגשמ

המשלב בתוכו אוכל מהיר, גירויים רבים שנקלטים מצפייה ממושכת במסכים, בילוי 

בקניונים וחשיפתם הרבה של החושים לרעש סביבתי. גם גישות חינוכיות במשפחה 

החשיבה מוקדם  ובבי"ס של תחרות וגירויים קוגניטיביים ורצונה של החברה לעורר את

מדי כך שהילדים יהיו חכמים ומוצלחים עלולות ליצור אפקט דומה. ראוי לזכור שתהליך  

ההתגשמות יכול להיקטע כאשר ילד בגיל צעיר יושב פסיבי מול המסך ומתעסק 

 בעולם החיצון, במקום להיות בתנועה ובעבודה חושית.

לבין לקויות גולדשמיט עורך הבחנה בין לקויות התפתחותיות של קשב 

כ "שמתפתחות כתוצאה מחינוך החוסם את כוחות הדמיון התנועה והחיים אשר כ

חשובים בתקופת הילדות. לדבריו מערכות חנוך מכוונות השגיות ידע מופשט ותחרותיות 

כמטרות על יוצרות פערים הולכים וגדלים בין העולם הפנימי החי והיוצר של הילד לבין  

ית קשב" כאשר ינדרש "לעמוד". פער זה מתבטא בטעות כ"בעהדרישות החיצוניות בהן 

   לאמתו של דבר מדובר בסימפטום ולא בבעיה של ממש. לדבריו  לעיתים אלו 

                                                 
 .(אדם עולםילדי הכוכבים )מאמר של מרון ברק ב ,קולווינד ושות 34
 ADHDנוימן, א. הפרעת קשב ריכוז ותנועתיות יתר  35
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"ילדים בריאים שרוצים לממש את כוחותיהם  הטבעיים  או במילים פשוטות 

יותר": להיות ילדים!. הם מוציאים החוצה דרך קשייהם את המצוקה העצומה 

ילד שחייב לעשות במשך שעות רבות כל יום ובמשך שנים דברים שכלל של כל 

לדבריו ילדים אלו זועקים את הזעקה של כל  36.אינם קשורים לטבעם המתפתח!

הילדים. גם ה"מוכשרים" וה"מצליחים" אשר גם הם מבקשים שינוי חינוכי מערכתי, 

י הקשב "מזעזעים" אך כיוון שהם "מסתדרים" המערכת אינה מגיבה. ילד ,שינוי גישה

את המערכת מתרדמתה ומבקשים ממנה בעצם ליצור שינוי. גולדשמיט מוסיף ומדגיש 

יתיים ההופכים ילדים למבוגרים ילמרכזים תעש פרהס כי "כל עוד נהפוך את בתי

כך בעיות אלו יגדלו וילדים אלה יחיו בתסכול בטראומות ובבעיות נפשיות גם  – קטנים

 בבגרותם.

ישנם גם  ,כתוצאה ממערכת נוקשה ת קשב"יילדים אשר מפתחים "בעי כאמור, לעומת

ילדים הנולדים עם אוסף של קשיים התפתחותיים הבאים לידי ביטוי  בין היתר בחוסר 

מנוחה ושקט קושי להתרכז, קושי לעבוד בקבוצה וצרך לקלקל לאחרים, דיבור בלתי 

 .ולא רק בלמידה( נשלט ,קושי להיות בהקשבה, וקושי להתארגן )בחיים בכלל

אחד ההסברים  לבעיות הקשב הללו מנקודת המבט האנתרופוסופית מתייחס ללקויות 

לוי  במאמרו "הפרעות קשב כמחלה מוטי ר "חושיות כמקור אפשרי  לבעיות.  ד

ילדים אלו יש בעיה בתפיסה הגופנית חושית תנועתית  למציע כי  37מודרנית של האני"

. כך לדוגמה ילד עם  רגישות יתר יוהקוגניטיבהחשיבתי שלהם וזה משפיע על התפקוד 

למגע יחווה מגע מקרי של ילד אחר כמגע מכוון להכאיב ועל רקע זה נוצרות בעיות 

גמה נוספת ילד עם רגישות גבוהה בחוש השמיעה ובפירוש סיטואציות חברתיות. ד

ב של גרייה יתקשה לסנן רעשי רקע ויחווה הצפה חושית.  התרבות המערבית יוצרת מצ

 מרובה של  החושים )תרבות "המסכים"( מה שמעצים את הקשיים ומחריף אותם.

גילוי נוסף בתחום זה הוא של הנינג קוהלר לגבי שיבוש בהתפתחות חוש החיים. 

החושים עליהם דיבר שטיינר ואחד מארבעת החושים של הגוף הפיזי  12זה אחד מ 

ם בשביעון הראשון. חוש החיים נותן את )מגע, חיים, תנועה ושיווי משקל( שמתפתחי

שלמות אחת.   החוויה הבסיסית של האינטגרציה הסנסומוטורית "אני וגופי אחד הם",

זה החוש המאזין לגוף ומדווח על שינוי במצבו )כאב, לחות, חום, קור, מתח( ושואף 

ני להיות במצב מאוזן. חוש החיים כשהוא מפותח נותן חווית ביטחון בגוף ושקט גופ

כבסיס לחיים. כך אני יכול למצוא "מנוחה בתוך עצמי". על בעיות בחוש החיים 

האמהות יודעות לדווח כבר בינקות : מדובר על תינוקות עם קשיים בריתמוס השינה, 

קשיי האכלה, רגישות תחושתית, תינוקות שקשה להרגיעם ועוד. טראומות שונות 

חיים והסובלנות לשינויים פוחתת. המערערות את המצב משבשות את התפתחות חוש ה

בגלל שהילדים לא מוצאים את הרוגע בתוכם / בגוף שלהם הם מתחילים לרקוע 

                                                 
 23, 2008גולדשמידט,  36
 מוטי לוי, הפרעות קשב כמחלה מודרנית של האני 37
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. הילד מתגבר על הריקנות התחושתית ואיבוד הרוגע של 'ברגליים, לרוץ, להרעיש וכו

גופו על ידי יצירת סביבה מלאת המולה ואי שקט )ובהמשך החיים חיפוש ריגושים 

 .38ת הריקנות(שונים למלא א

 
 מאפיינים להפרעת קשב  2.4

 
לכן  ראשון, עפ"י הרפואה הקונבנציונאליתהמאפיינים זהים למה שנאמר בפרק ה

גאורג כאמור לפי  אתמצת ואוסיף רק כמה טעונים וציטטות מהעולם האנתרופוסופי.

נה מזוהים כילדים היפראקטיביים בעלי מבילדים אלו בספרו ילדי הכוכבים,  ,39קולווינד

, שאינה מקבלת את סמכות הנפשם בעלת אינטליגנציה גבוה – נפשי ורוחני מפותח

המבוגרים כמובנת מאליה, ואינה נותנת אמון בקלות. מבנה רוחם הוא בעל יכולת זיהוי 

ואינטואיציה גבוה לגבי האחר )חוש אני מפותח( וכושר להכיר את התגשמויותיהם 

 אינה מבינה אותו יש סיכוי גבוה שיתמרד.מהעבר. כאשר אותו ילד מרגיש שהסביבה 

 :40התסמינים מופיעים בשלושת רובדי הנפש: בחשיבה ברגש וברצון

הילד מגלה עניין בכל דבר ובכל אדם וקולט כל  -הפרעות בריכוז ובתפיסה – בחשיבה

דבר המתרחש בסביבתו. קליטתו כל כך טוטלית עד שאינו שם לב לפרטים. יש 

ת בשיעורי הבית או בעבודה, לא עוקב אחרי הוראות במלואן, שגיאות קטנות אך חשובו

לא מסיים סדרת משימות, שכחן או מפוזר והישגיו בלימודים נמוכים באופן יחסי 

 ליכולתו.

בגלל שהכל מעניין ומושך הילד מוסח בקלות ולכן  -הפרעה בקשב – בתחום הרגשי

פיעה רגישות יתר הקשב לא רציף. המאמץ להיות בקשב מאוד מעייף ומתסכל. מו

 לביקורת,  התפרצויות כעס,התנהגות לא צפויה ודכדוך.

המצב הרגשי נובע מכך שיש חוסר גבול ברור בין נפש הילד לסביבתו אותה הוא חווה 

באופן קרוב ואינטימי מידי. הילד חדיר מידי לסביבה הנפשית והפיזית בה הוא חי וזה 

ות מופיעים, ולעיתים בעוצמה,אך הם משפיע עליו באופן ישיר מידי. במצב זה הרגש

 דועכים ונעלמים לפני שעברו עיבוד והפנמה.

לא יכול לשבת בשקט גם  -אימפולסיביות והיפראקטיביות – בתחום פעילות הרצון

בסביבה רגועה, מתקשה לשמור על שקט במשחק, מצוי כל הזמן "על הקצה" וכאילו 

פני שהשאלה הסתיימה, מתקשה יש "מנוע" באחוריו, מדבר הרבה, עונה תשובות ל

לחכות לתורו במשחק, מתפרץ לדברי אחרים והתנהגותו לעיתים פזיזה עד מסוכנת ולא 

זהירה. הלך נפש זה נובע מכך שהרצייה אינה מכוונת מבפנים אלא היא תגובה 

                                                 
 ADHD -נוימן, הפרעת קשב ריכוז ותנועתיות יתר  38
 קולווינד ושות, ילדי הכוכבים )מאמר של מרון ברק באדם עולם(. 39
 ADHD -ותנועתיות יתר נוימן, הפרעת קשב ריכוז  40
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לגירויים חיצוניים. צורך להגיב מיד בלי יכולת להתאפק  –ללא וויסות  –אינסטינקטיבית 

 סיפוק. או לדחות

סך הכול ניתן לראות שהיכולת של הילד לשלוט או לווסת את עצמו, כלומר להפעיל 

"פעילות אני", אינה מספיקה. הגרעין הפנימי של הילד אינו יכול להגיע בתנאים אלו 

לידי מיצוי עצמו ולחוויה נפשית ההולמת את יכולתו האמיתית בתחומי החשיבה, 

רגנות הן בקשר לפעולות יום יומיות והן בקשר ה. נוצר קושי בהתאיהרגישה והרצי

לתכנון החשוב ללמידה ולהוויה החברתית. קושי בהתארגנות הוא לפעמים הביטוי 

 העיקרי של התסמונת.

כלומר  –אצל הבנים בולט יותר החלק האקטיבי של התופעה ברובד כוחות הרצון 

יות )טיקים(. אצל היפראקטיביות והאימפולסיביות ולעיתים הופעת תנועות לא רצונ

 -ללא ההיפראקטיביות  ADDכלומר  –הבנות בולט יותר המצב הפסיבי או החולמני 

 ולעיתים מופיעה גם נטייה כפייתית טורדנית.

אחרי הגיל שבו חדר  -7"הפרעת ההתנהגות מתחילה להתמתן אחרי גיל 

ה"אני" את הגוף הפיזי שהילד קיבל בתורשה מהוריו והחליף אותו בתאים 

 . 41מות שבנה בעצמו במהלך השביעון הראשון"ורק

"ילדים אלו בד"כ ערניים מאוד, מתנהגים התנהגות אימפולסיבית... מאחורי  

התנהגות שכזאת מסתתרת אצל הילד מצוקה, בייחוד כשמתווספת אליה 

 . 42ה החברתית ותווית הילד הבעייתי"יהדחי

רפר על הקירות, "הילד מחפש את העולם בחוץ במקום בפנים, הילד יכול לפ

לדרוך על ילדים, להתנהג לא מוסרית ולהיות באקסקרנציה )התפשטות 

חזרה על הרוח( מתמדת ללא שקט. לא מסוגל להתרכז וללמוד". )סבסטיאן 

 יונגהנס(

 
 דרכי טיפול 2.5

 

"אנו יכולים כחברה של העת הזו לנסות לסלול דרכים חדשות על מנת 

לפתח את איכויות הלב ו ADHDלא להגביר גורמים שמעודדים 

 החסרות לנו ולתקופותינו". )נוימן(

על מערכת העצבים לעומת הרפואה  לרובניתן לראות שהמדע מסתכל 

מערכת מטבולית, ריתמית ועצבית. ,קרי .האנתרופוסופית המסתכלת על האדם כשלם

 מסתכלת על השאלה מה הילד כאינדיבידואל מבקש ומביא לעולם.האנתרופוסופיה 
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)=פיתוח כוחות המעוררים בריאות(: חשוב לעורר את  לוטוגנטיתהדרך הס .1

הילד יותר ויותר אל חוויות שבהן הוא חי בסיטואציית הווה ולשם כך יש לעודד 

פעילויות רבות ככל האפשר של רצון. בייחוד לילדים אלו חשוב לשים את 

ות הספר ועל פעילוי-כפיים על כל גווניה, בבית ובבית-הדגש בחינוך לעבודת

בעלות משמעות חברתית, כדי לחזק את היכולות החברתיות שלהם; יש לשים 

את הדגש בהתייחסות מודעת מצד המבוגרים )בעיקר בינם לבין עצמם וכמובן 

יומית: כנות, -גם בינם לילד( המושתתת על דוגמה אישית, בהתנהלות היום

רגשית.  בזמן גם גמישות-פשטות, שקיפות, אידיאליזם ומשמעות במעשים ובו

יומי, חשוב שיינתן לילדים אלו ניסיון לחוש את ה"אני" שלהם )כמו -במאמץ יום

כי הם מגלים עניין  – ADHDלדוגמה התובנה בנוגע לילדים המאובחנים כבעלי 

וסקרנות גדולים מדי כלפי העולם ולמעשה "מותחים" את עצמם יתר על המידה 

ת של תזונה בריאה, חיים ההתנהלות הבסיסי –אל העולם החיצון(. וכמובן 

החיים( -ריתמיים )אורח חיים השומר על מחזוריות קבועה, שמחזקת את גוף

 ופעילות אמנותית )חיזוק נוכחותו האלסטית של ה"אני" במערכת הריתמית(.

)=טיפול המכוון כלפי הפרעה/מחלה מסוימים(: יכול  הדרך הפתוגנטית .2

אופתי ו/או חיצוני )כגון עיסוי להינתן טיפול תרופתי אנתרופוסופי ו/או הומי

גיסא לעורר את תהליך -ריתמי, הידרותרפיה או קומפרסים,( המיועד מחד

החיים של -גיסא לעורר ולחזק את כוחות-האינקרנציה הנכון של ה"אני" ומאידך

כן אפשר להיעזר בדרך -הילד )כך שיפתח לקבל את כוחות ה"אני" לתוכו(. כמו

או יותר מהתרפיות האמנותיות )ובעיקר  זו בניסיון הרב שהצטבר באחת

אוריתמיה ופיסול( שיכולות לעורר את פעילותם המרפאה של כוחות ה"אני" 

 .43החיים מהכיוון האמנותי-וכוחות

 סהטיפול הפרטני בבעיות אלו מתייחס לתזונה בריאה עשירה וטבעית כבסי .3

כן על להתפתחות תקינה ומתוך הבנה כי תזונה משפיעה על  התפקוד הכולל ו

יכולות הריכוז. כמו כן יש הכוונה ליצור חווית ריפוי שיש בה הרבה פעילות של 

חום ותנועה, עניין בילד, הבנת ההפרעה מנקודת מבט גבוהה יותר ולא רק 

נמצאו כמו כן  התמקדות ב"סימפטום "והעצמת הכוחות שלו כנקודת מוצא.

וגזים ועתיר צבעי מאכל תגובות חריפות למזון עם זרחן ועודף סוכר )נקניקים, מ

וחומר משמר( אצל ילדים היפראקטיביים.  בהרצאות לפועלים של הגיטאנום 

הרצון קיים. אם יש לנו יותר  – אומר שטיינר: "על ידי כך שיש לנו את הזרחן

 אז הרצון מתחיל להיות בחוסר מנוחה. – מידי זרחן במערכת המטבולית

מערכת ת המקוריות של כל ילד, נוך שמדגישה אימציע מערכת ח 44גולדשמידט .4

עניינת בו. מערכת אשר שמה במרכזה פיתוח תכל ילד ומ האינטימית, המכיר
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 ,הוליסטי )כפי שנעשה בחינוך ולדורף( של הכוחות המתפתחים דרך אומנות

עבודת כפיים לא פחות מהתחום האקדמי. מערכת אשר נובעת מתוך הכוחות 

ה שופטת אותו רק על פי סרגל הצלחות שלו ואינהמעודדת את  ,של הילד

 .תמונוטוניהבוחן יכולת חשיבה מופשטת או ריכוז לאורך זמן במשימה  ,אחיד

הטיפול העיקרי בשיקומו של חוש החיים הוא במציאת ביטחון ותמיכה בריתמוס  .5

מה שעוזר במיוחד הוא כל יומי ושבועי. זו משימה חינוכית וביתית לא פשוטה. 

סדר היום השבוע והשנה. זה בונה צורה וגבולות מה שמכניס סדר וריתמוס ב

ריתמוס בריא  ."45שניתן להישען עליהם באי השקט הפנימי בו נמצאים הילדים

הוא שם המפתח.  הריתמוס הוא מרפא ממש עבור ילדים אלו כי הוא מביא 

 .נשימה -להם מה שכ"כ חסר להם

 

 עוד לגבי הגישה הטיפולית:

שלגביו נמצא שיש רגישות יתר. חוץ מהטיפול הרפואי בנוסף יש להוציא מהמזון את מה 

 – תרופות קונסטיטוציונליות .1והתזונתי אוריתמיה או האמנות, המוזיקה ועוד. 

ניתן להתאים לכל ילד בנפרד לפי תכונותיו ונתוניו.  – הומאופטיות ואנתרופוסופיות

האורגניזם טיפול כזה אינו מכוון בדרך כלל למערכת העצבים אלא מנסה לאזן את 

ולחזק את המערכת הריתמית הפועמת בין שני הקטבים. לעיתים ובאין ברירה משולב 

 גם ריטלין ודומיו בטיפול. 

 יתר.יש רגישות לגביו להוציא מהמזון את מה ש .2

חשוב לעבוד עם הילד באופן קונקרטי על קשייו. בנוסף לטיפול הרפואי והתזונתי,  .3

רפיה אינדיבידואלית אם תקדמת האנתרופוסופית או כאן מגיע מקומה של ההוראה המ

מסג' ריתמי, אמבטיות שמן, אמבט לכפות הרגליים, בקבוק חם, בתחום הסנסומוטורי, 

קומפרסים ושאר טיפולים חיצוניים. בעזרת טיפולים אלו אפשר להעביר את התגובה 

פקידו. הבריאה של הנפש אל הגוף וחוש החיים יכול להחלים כך ולחזור למלא את ת

בדרך כלל רצוי להמריץ את כל ארבעת החושים האמורים כך ששוב ייווצר אמון כלפי 

 הגוף העצמי. 

שעוזרת לילד לחוש מרפאת או אוריתמיה , מוזיקה תרפיות אומנותיות בעיקר פיסול .4

ולגלות את עצמו בתוכו כדי שאח"כ יירגע וייצא בצורה נכונה אל העולם. אם ימצא 

במערכת המטבולית, המטפל יעבוד על עיצורים, אך אם הבעיה היא חוסר אינקרנציה 

החשיבות היא להפעיל את ה"אני" של הילד  במערכת העצבים העבודה תהיה בתנועות.

לטיפולים  שינווט בעצמו את פעולותיו בהצלחה בליווי תומך של מטפל מבין.

מקום נרחב פה סנסומוטוריים וטיפולים בתנועה שבהם פונים אל הנפש דרך הגוף יש 

 .46וביחוד לאוריתמיה מרפאת

                                                 
 ADHD -נוימן, הפרעת קשב ריכוז ותנועתיות יתר  45
 ADHD -נוימן, הפרעת קשב ריכוז ותנועתיות יתר  46



 24 

הוראה מרפאת )אקסטרה לסן(, מהווה עבור הילד מקום בו הוא יכול להיות, לחוות  .5

את עצמו בשקט ולחוות הצלחה! לעומת שבחיי היום יום הוא נושא שק מלא שהולך 

בחוויות ייאוש. כמו כן בחדר הם מקבלים הזדמנות לתרגל את מה שמתרחש  ותופח

תה רק בקטן, בלי רעשי רקע והסחות. יחד עם זאת מכיוון שהמערך החושי שלהם בכי

אינו מווסת  יש דגש על חיזוק החושים ויכולות הקשורות בהן כגון היכולת לראות את 

 הסביבה, לקרוא מפה חברתית, או את היכולת לחשוב ולתכנן בצורה מודעת. 

מתרגל החדרת רצון לחשיבה  "בשיעורים של ההוראה המרפאת )אקסטרה לסן(  הילד

רצון בחשיבה : תרגיל של  -וחשיבה לרצון ע"י תרגילים שונים המכוונים לכך. לדוגמה

שדה צעד בגדול  -אמירת משפט תוך הליכה קדימה ואחורה. )ילד צעד בשדה גדול 

ילד( וחשיבה ברצון: למשל יצירת רצפי תנועה מורכבים של רקיעות ומחיאות המצריכים 

מדה, ויסות וריכוז. גם תרגילים ומקצבים המתחילים ממקצב מהיר לאיטי חשיבה, הת

 עובדים על הנשימה וחיזוק המרכז." )תמי רוזנטל( -וההפך

ההוראה המרפאת מהווה עבור הילד מקום בו הוא יכול  – בנוסף וחשוב מאין כמוהו

ב להיות. לחוות עצמו בשקט. לחוות הצלחה!  זה מאד חשוב כי ילד עם הפרעת קש

יכול להגיע לביה"ס יום אחר יום ולצאת הביתה עם שק מלא בחוויות של ייאוש, חוסר 

אונים וכישלון. זה שק שהולך ותופח. והתפקיד הראשון של האקסטרה לסן הוא לתת 

להם לחוות עצמם בשמחה ובטוב. הפעילות בחדר יכולה ליצור עבורם הזדמנות לתרגל 

שי רקע והסחות. זו סביבה מיטיבה את מה שמתרחש בכיתה רק בקטן. בלי רע

שמאפשרת להם לעשות "מיני" מסלול בוקר, מעגל ועבודת מחברת בפורמט אישי 

 יותר.

גם עבודה חושית )חיזוק החושים התחתונים( במסגרת ההוראה התומכת מאפשרת 

יצירת תשתית טובה יותר ללמידה, מחזקת את החושים הגבוהים ויכולות הקשורות בהם 

לראות את הסביבה, לקרוא מפה חברתית, או את היכולת לחשוב לתכנן  כגון היכולת

 בצורה מודעת.
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 3פרק 

 חינוך ולדורף

 

 היבט התפתחותי על פי שביעונים 3.1
 

התפיסה האנתרופוסופית נוהגת לחלק את התפתחות האדם לשביעונים 

 בע שנים אשר לכל אחד מהם איכות מרכזית אחת(. ש)מחזורים בני 

 אתמקד בשלושת השביעונים הראשונים: ה זו בעבוד

 בניית הגוף הפיזי -השביעון הראשון 

 (.0-7תחילתו בלידה והוא מסתיים עם חילוף שיני החלב בשיניים קבועות )גילאים 

 בשבע השנים הראשונות הילד מפתח את גופו הפיזי. 

התורשה  גופו הפיזי של העובר מתחיל להיבנות כבר בזמן ההיריון בהתאם לתכונות

שקיבל מהוריו. רק לאחר הלידה, האינדיווידואליות של הילד מעצבת בעצמה את הגוף 

 שקיבלה בתורשה.

"האני" אשר פועל יחד עם "כוחות החיים" ו"כוחות התחושה" בתוך גופו הפיזי של 

התינוק, שואף להפוך את הגוף שכבר עוצב בהתאם לתורשת ההורים לגוף משלו אשר 

 ידי ביטוי בעולם. דרכו יוכל לבוא ל

כאמור, בשביעון הראשון מפתח הילד את גופו הפיזי והתהליכים העיקריים המתרחשים 

בו כעת קשורים לגדילתו וצמיחתו של גוף זה. תפקידו של הגוף הפיזי הוא לעצב את 

טבעו המבני של האדם למגמה של קבע, אשר עליה יוכלו להתפתח יתר הגופים 

 . 47תר. הילד עסוק בעצם בלהפוך את גופו לביתובשלבי התפתחות מאוחרים יו

הילד בשלב זה הוא לגמרי "אחד עם העולם". הוא חי את העולם שסביבו אשר הופך 

הוא העולם והעולם בו. בשל כך, כל הרשמים שסביבו נכרתים בו  -להיות חלק ממנו 

 ומעצבים את פנימיותו. 

יא את הילד באופן בלתי מודע תוצאה נוספת של אותה אחדות היא יצר החיקוי אשר מב

 . 48לחקות את העולם שסביבו. ע"י כוחות החיקוי לומד התינוק ללכת, לדבר ולחשוב

הכוח המניע את הילד ללמידה בשלב זה הוא כוח הרצון. דחף של רצון ללמוד על 

 עצמו ועל העולם מתוך פעילות פיזית ועשייה מתמדת. 

דה בשנים הראשונות. הוא טוען כי קיים שטיינר מדגיש את חשיבותה הגדולה של הלמי

קשר בין הזדקפות ולימוד הליכה לפיתוח יכולת הדיבור. לטענתו פעילות הדיבור 

מתאפשרת הודות לפעילות המתרחשת בעת ההליכה. היחס בין האדם לאדמה, שיווי 

                                                 
 61: 2006גרשוני, ילדות בריאה,  47
 2008גולדשמידט,  48
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המשקל, התיאום הנדרש בין הגפיים, שחרור הידיים והמימד הנפשי אשר מתרחש 

 . 49הבסיס ליכולת הדיבור בפעולה זו הם

במהלך שבע השנים הראשונות ניתן להצביע על שלוש נקודות התפתחות עיקריות 

אשר לכל אחת מהן איכות מרכזית שונה. הנקודה הראשונה היא העמידה שבעקבותיה 

באה ההליכה והיא בעיקרה בעלת איכות של רצון. הנקודה הבאה, היא יכולת הדיבור, 

איכות הרצון אך מוסיפה בהמשך את האיכות הרגשית, כאשר אשר מערבת בתוכה את 

יכולת הדיבור וההקשבה מבססת את התקשורת שלנו עם האחר. בעקבות שתי אלה 

 תגיע בשלב הבא יכולת החשיבה.

סיומו של שביעון זה מתאפיין בהתחלפות השיניים. את מקום השיניים שצמחו בתורשה 

את צורתן מתוך תקופת החיים הראשונה של  בגוף הפיזי, תופסות שיניים אשר מקבלות

 . 50הילד. התחלפות זו מסמלת את לידתו של הגוף האתרי

 שחרור כוחות החיים –השביעון השני 

 (.7-14תחילתו בשלב התחלפות השיניים ועד שלב הבשלות המינית )גילאים 

השביעון הראשון, שמאופיין בהתפתחות הגוף הפיזי, מסתיים כאשר מתחלפות שיני 

החלב של הילד. מה שמעניק לגופו הפיזי של הילד את יכולת ההשתנות הם "כוחות 

 החיים", שמשתחררים לאחר בקיעת השיניים. 

כאשר כוחות החיים משתחררים הם הופכים לחוויה פנימית. זוהי בעצם לידתו של הגוף 

 האתרי. 

ות שלו אם בשביעון הראשון הילד בנה את גופו הפיזי ועיצב אותו, כעת הפנימי

 משתחררת, נולדת הוויה פנימית חזקה משוחררת מהגוף.

הילד לפתע חש כישות נפרדת ונבדלת מן העולם שסביבו. מה שהיה חוויה של שלמות 

 . 51הרמונית, הופך לתודעה של "אני" מול העולם

לידתו של הגוף האתרי וההשתחררות מהגוף הפיזי התורשתי, מביא להפניית האנרגיות 

ר לפיתוח כוחות פנימיים. הילד מצוי בתקופת הרגש והוא חווה את של הילד בעיק

 העולם כחוויה רגשית. 

אם בשביעון הראשון, כוחות רצון הניעו את הילד לחיקוי, כעת הכוחות הם כוחות 

 הדמיון והפנטזיה שהילד מתפתח בהתאם למה שהוא מסוגל לחוות באופן רגשי. 

ם העומד מולו את התגלמות האמת, הטוב שטיינר סובר כי בשלב זה הילד מחפש באד

. הילדים בשביעון השני נמצאים במקום רגשי, חוויתי, עדיין ללא חשיבה 52והיופי

מופשטת. הם חיים בתמונות פנימיות מאוד חזקות ולכן חשוב לפנות אליהם דרך 

 סיפורים ותמונות שיצרו גשר לעולמם. 

 

                                                 
 30: 1923שטיינר, הלכה ומעשה,  49
 82: 2006ילדות בריאה,  גרשוני, 50
 63-62: 2006ילדות בריאה, גרשוני,  51
 20-16:  1922שטיינר, יסודות ההוראה והחינוך בביה"ס ולדורף,  52



 27 

 ההתבגרות  –השביעון השלישי 

 (.14-21ת המינית ועד לידת "האני" )גילאים תחילתו בשלב הבשלו

עם גיל ההתבגרות מתחיל הילד שלב התפתחותי חדש. עתה, לאחר שעוצבה גופניותו 

ועולם הרגש  וחיי הרגש והחוויה של עולמו הפנימי, מתעוררת חשיבתו המופשטת

 מעמיק ומתבגר. 

ורכי גם היכולות הגופניות מבשילות לראשונה לעבודה יעילה ותואמת את צ

 עקרונות ויישומים(. –הסביבה.)חינוך ולדורף

כעת לאחר שרכש את האלמנט הגופני והנפשי מתעוררת בו הרוח. בשלב זה מבשילה 

יכולת החשיבה על כל מרכיביה: החשיבה הלוגית, המופשטת והביקורתית. כעת ניתן 

 . 53לפנות באופן ישיר אל האינטלקט

יות יותר גלויים לעין. אצל הנער, הגפיים בשלב זה מתחילים השינויים הגופניים לה

מתארכות, בית החזה מתרחב, מיתרי הקול מתפתחים ובעקבות זאת הקול משתנה, תווי 

הפנים הופכים לגבריים יותר. אצל הנערה, נראה פיתוח של הגפיים, מעט התרחבות 

ו של האגן ובית החזה, צימוח שדיים, שינוי בתווי הפנים ובקול. כל השינויים הלל

 מתווספים להבשלה של איברי המין כתוצאה משינויים הורמונאליים.

השינויים של גיל ההתבגרות קשורים לפעילות כוחות התחושה בגוף. כשאברי הגוף 

מגיעים לשלב הבשלות, מתחילים כוחות התחושה להיפרד מתהליך ההתפתחות 

בדחף של הילד הגופנית ופונים לפעילות חזקה בנפש. פיתוח מרכיב האישיות מלווה 

לחפש אחר זהותו העצמית. דחף זה מלווה בהתלבטויות ובהצבת "האני" אל מול 

 העולם.

עם תום השביעון השלישי האדם מתחיל את חייו כמבוגר. הביטוי הגופני לכך הוא סיום 

 . 54הגדילה וכעת התפתחותו תמשיך בתחומי הנפש והרוח

ת פיזית תנועתית וחושית דרך כך, בתקופת הילדות המוקדמת מושם דגש על התפתחו

חוויה של עשייה אומנות וחיקוי. בתקופת ביה"ס היסודי מושם הדגש על התפתחות 

רגשית חברתית דרך חוויה סוציאלית ואומנותית, ובתקופת התיכון מושם הדגש על 

 . 55מוסר ועקרונות  חברתיים במפגש שבין האני לאחר פיתוח חשיבה ביקורתית,

 

 עקרונות מרכזיים בתפיסה החינוכית 3.2
 

חינוך ולדורף מבקש לפגוש את הילד כישות הוליסטית המורכבת מגוף נפש ורוח  

ופועלים בה כוחות רוחיים מחשבתיים רגשיים וגופניים. השאיפה היא לפתח את הכוחות 

רב צדדי ולאפשר בכך התפתחות מאוזנת דרכה נחשף  ,הללו באופן הרמוני

של כל ילד. זהו חינוך אשר פועל מתוך פסיכולוגי   האלוהיהניצוץ , יחודייאל ההאינדיבידו

                                                 
 1922שטיינר, יסודות ההוראה והחינוך בביה"ס ולדורף,  53
 64-63: 2006אה, גרשוני, ילדות ברי 54
 2002| שטיינר, הלכה ומעשה בחינוך ולדורף,   2008גולדשמידט,  55
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אשר דומה בקווים עיקריים לתפיסות ההתפתחותיות  ,התפתחותית שהתווה שטיינר

(. הילד, על פי תפיסה זו, הוא 1950( ואריקסון )1966המרכזיות בחינוך כגון  של פיאז'ה )

מתפתחים בצורה הדרגתית כשרים ואיכויות. ישות מתפתחת והילדות היא תקופה בה 

המערכת החינוכית סביב הילד מנסה לכוון לשאלת ההתפתחות וכוללת: תוכניות 

  56.לימודים, מתודות, אוירה, שיטות הערכה ומרכיבים שונים בחינוך הילד

 
 הקשר בין המחנך לילד 3.2.1

 

ההחלטות הפדגוגיות  המורה פועל בכיתתו מתוך אישיותו היוצרת, והוא זה שאחראי על

הקשורות לתחומו בכל הרמות. מחנך כתה אחראי על מתודות ההוראה, הקשר עם 

התלמידים והוריהם, וניתן לומר כי מחנך הכתה הוא "המנהל של הכתה". תפיסה זו 

  57.מבטאת את עקרון האוטונומיה של המורה, המומחה המיטבי לחינוך תלמידיו

מיד פוזיטיבי ומטרתו למצוא את הדבר הכי קטן הלך נפשו של המורה צריך להיות ת

שאפשר לשבח את הילד. לנסות ככל האפשר, לא להגיד שום דבר שלילי. לרוב הם 

הופכים לליצני הכיתה ומפריעים לכולם לכן בעזרת פוזיטיביות, סלחנות והתעלמות 

ניתן לשבור את מעגל המשוב השלילי אשר מלחיצם ומפרידים משאר הקבוצה. "כמה 

ה להרחיק מפנימיותינו את הרצון להוציא את הילדים האלו מחוץ לכיתה כי הם קש

 . 58מפריעים כל הזמן! אבל סובלנות חיובית ופעילה היא המרפא עבורם"

הקשר האישי שמתפתח בין המחנך לתלמידו בעל חשיבות רבה וישפיע על התנהגותו 

בשביל להישאר  של הילד. כאשר נוצר קשר אישי נכונותו של הילד לעשות מאמץ

ולהתרכז עולה. במידה ולא קיים קשר אישי עם המחנך, הילד מרגיש שאתה לא באמת 

יודע מי הוא, מרגיש פחות מחויב ואינו משתדל לאסוף את עצמו לשקט. על המחנך 

ליצור קשר אישי עם כל הילדים שידעו שהוא רואה, מעריך, אוהב ומקבל אותם. אסור 

יו. המחנך כדמות מרכזית חייב למצוא זמן לעבוד עם שילד ירגיש שלא שמים לב אל

המתקשים בצורה פרטנית או לפחות לעמוד לידו בשיעור הראשי ולהתייחס אליו. חשוב 

שירגיש שאתה רואה את מה שהוא עושה במחברתו, שאתה רואה מה שלומו ואם הוא 

הבין את המשימה הדרושה. "בדרך כלל כשמגיעים אליך ילדים כאלה הם כבר 

גועים, הם כבר חסרי ביטחון וספגו המון פידבקים שליליים בחייהם. אני חושב פ

שהדבר הראשון, הכי חשוב, זה לתת יחס אישי, הם צריכים להרגיש שינוי, הם צריכים 

  59.להרגיש שמישהו אוהב אותם, מכבד אותם, לא להגיד להם שום דבר רע"

 

 
 

                                                 
 2002גולדשמידט,  56
57 2011Rawson,  
 ADHD -נוימן, הפרעת קשב ריכוז ותנועתיות יתר  58
   2008גולדשמידט,  59
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 חינוך סוציאלי 3.2.2
 

סוד מרכזי בלב התפיסה האנתרופוסופית והחינוכית. המפגש עם "האחר" מונח כי

ההנחה היא כי במפגש אנושי המושתת על הקשבה לאחר, דיאלוג פורה, מאמץ להבין 

והתכוונות לתמוך באחר, קיים פוטנציאל להתפתחות אישית מתוך הכרות וקשר 

. תפיסה זו עומדת בבסיס העקרונות המאפיינים את הניהול 60משמעותיים עם האחר

תי הספר של ולדורף ומתבטאת, בין היתר, בכך שבתי הספר מנוהלים  על ידי בב

המורים, ללא היררכיה חיצונית. אחד האפיונים העיקריים הוא יוזמה ואחריות של כל 

אחד מהמורים, כך שכל מורה מנסה ושואף לפעול מתוך המרכז היוצר שלו ביחד עם 

 61.עבודה קבוצתית אינטנסיבית

לידי ביטוי בעבודות השונות של הילדים כמו למשל בעבודת  המפגש עם האחר בא

החבל בבוקר שם הם צריכים לשים לב לכל שאר ילדי הכיתה, מי לפניהם, מי אחריהם, 

ועם מי הם נכנסים בזוגות או בשלשות לחבל. גם בעבודה הרתמית במעגל מפגש זה 

חד לתוך המעגל, בא לידי ביטוי, בו הילדים נדרשים לעבוד כחלק מהשלם. להיכנס י

לצאת ממנו יחד, לעבוד בזוגות. לשים לב שאני לא מציק לחבר שעוד על ידי, שאני לא 

נוגע בו בטעות בצורה שלא נעימה לו. כל זה מפתח את המקום הסוציאלי של הילדים 

 אחד כלפי השני. 

 
 למידה רב תחומית לפיתוח הרמוני של יכולות 3.2.3

 

כרבע שעה עד עשרים דקות, של  -ג', יש זמן קצר במערכת ולדורף, לפחות עד כיתה

למידה אינטלקטואלית שקטה הדורשת ריכוז. שיעור הבנוי נכון מייצר יותר מקום של 

עבודה בחוץ במסלול נשימה, שינוי ותנועה, הילד מתנסה במספר חוויות כמו למשל 

נה, נגי ה,ר במחברת, שירוציהבוקר הכוללת קפיצה בחבל, עבודה רתמית במעגל, 

 , עבודה בפלסטלינה ועוד.לוסיפ

גישת האינטליגנציות המרובות אומרת שהמדד לאינטליגנציה הוא לא רק לפי תוצאת 

קיו אשר מתבססת בעיקר על חשיבה מתמטית לשונית אלא  גם על יכולות -האי

גבוהות בתחומים אחרים. לדוגמא, תפיסת המרחב של עצמו )כשילד הולך לטיול והוא 

ת השטח( היא סוג זה של אינטליגנציה שלא פחותה מהיכולת לפתור מבין מצוין א

שאלות מתמטיות.  הרבגוניות בחינוך ולדרוף נותנת מרחב לילדים עם כישורים וקשיים 

הצגה, עבודת כפיים, ציור ועוד. על  -שונים לבוא לידי ביטוי ולהצליח בנושאים מגוונים

 ל תלמידיו בתמונות השונות.כן, למחנך ניתנת האופציה לתת פידבק חיובי לכ

 

 

                                                 
60 2005Woods, Ashley & Woods,  
 2000גולדשמידט ובן שלום,  61
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 איך עקרונות אלו פוגשים ילדים עם הפרעות קשב 3.3
 

מבחינה חינוכית ילדים אלו מהווים אתגר גדול  בתוך המערכת והכיתה. חינוך 

להגמיש את המערכת ולפגוש את  ןהניסיוולדורף מבקש לתמוך בילדים אלו מתוך 

ר ממצב של חינוך תבניתי ונוקשה אל האינדיבידואל ואת הצרכים שלו. יש שאיפה לעבו

מקום שמאפשר לכל ילד לבטא את הכוחות שלו בהתאם לשלב ההתפתחותי בו הוא 

לאפשר לילד  אוףשללעצב את הילד למסגרת אלא השאיפה היא לא נמצא.  

ינו רשאי לגעת כלל וכלל א"חינוך משמעותי להתפתח להיות מי שהוא. 

ומורים עלינו לעמוד ביראת כבוד אל מול  באינדיבידואליות של הילד. כמחנכים 

אינדיבידואליות זו לתת לה את האפשרות לעקוב אחר חוקי התפתחותה היא 

ם הגופניים והנפשיים עבורה. עליה יכך שאנו רק נפנה מהדרך את המכשול

להתפתח בחירות. כל מה שאנו מביאים לילד כידע עליו לשמש אך ורק למטרה 

 .62"הרמונית של נשמת הילדהתפתחותה החופשית וה – זו

מתארת שלבים חיוניים בהשמה חינוכית ושילובם של ילדים אלו בכיתה. בראש   63שני

ווים לה. ידע מביא למודעות גבוהה לובראשונה יש להקנות ידע על בעיה והמאפיינים הנ

למצב של הילד, לאמפתיה הכלה והבנה רחבה יותר של הצרכים אשר יוצרת שינוי 

ילד, )עמדות חשיבתיות ורגשיות שכבר התקבעו בקרב המורה ויצרו בעמדות כלפי ה

השלב הבא הוא רכישת כלים בדמות אוסף של דרכי  .(יתגובות לא יעילות לקוש

התמודדות יעילות עם הקשיים בכיתה ביחד עם יצירת תהליך של תמיכה בילד 

 שפועלת מתוך ראיית הכוחות שלו והעצמתם. ברמה הפרקטית שני מדגישה את

החשיבות שביצירת אקלים כיתה מכיל ומשתף לא שופט ותחרותי אשר יש בו קבלה 

של השונים והמגוונים בכיתה. אקלים הנתמך בכך שהמורה מהווה דמות לחיקוי בכך 

קשבה.  כמו כן יש חשיבות לארגון כיתה  יעיל השהוא עצמו יוצר אוירה של כבוד ו

וצתית וכן חשיבה על אבזור הכיתה המאפשר מרחבים קבועים  לעבודה יחידנית  וקב

( וממליצה להושיב תלמידים עם 'בצורה שתצמצם רעשי רקע )שטיח וילונות, וכו

הפרעת קשב במקומות שיש בהם פחות נגישות להסחה ורעשים )חלון מזגן (. חשיבות 

רבה יש גם ליצירת  רוטינה קבועה של שיעורים המשלבת גם פעילות גופנית וכן יצירת 

 זומות להתרעננות.הפסקות י

ההורים  –המבוגרים  רפיסט.תמשימת הטיפול אינה מסתיימת אצל הרופא או ה

חייבים בגישה פנימית אוהדת כלפי הילדים הרגישים והבלתי בטוחים האלו.  ,והמורים

הם גדלים בכוחם כאשר הם מרגישים ששמו אליהם לב באופן חיובי. כמה קשה 

יא את הילדים האלו מחוץ לכיתה כי הם מפריעים להרחיק מפנימיותינו את הרצון להוצ

כל הזמן! אבל סובלנות חיובית ופעילה היא מרפא עבורם. לשם כך נחוצים סבלנות 

                                                 
 2008גולדשמיט, |  1922 והחינוך בבית ספר ולדורף,יסודות ההוראה שטיינר,  62
 2012שני,  63
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וברגעים המתאימים גם הקדשת זמן נוסף ומיוחד לילד. קשר חינוכי אישי.  הרי במילא 

הניסיון חרותים בזיכרונו של המחנך וייצרו את  ויישארהילדים האלו ולא האחרים 

החינוכי שלו. מה שעוזר במיוחד הוא כל מה שמכניס סדר וריתמוס בסדר היום השבוע 

והשנה. זה בונה צורה וגבולות שניתן להישען עליהם באי השקט הפנימי בו נמצאים 

 .64הילדים

יש יתרון בכך שמחנך ולדרוף נמצא זמן רב עם תלמידיו לכן ניתנת לו האפשרות למצוא 

ילד, כדי לעזור לו להתגבר על קשייו. הוא מוצא את הדרך בעזרת דרך ספציפית לכל 

התבוננות בילד, בה הוא שם לב מה הדברים המיוחדים שהילד מביא, מתי קשה לו 

ואיפה חוסר הקשב מתפרץ כך מתאפשר לצפות לתגובותיו ולהיערך לכך מראש. דרך 

אחרים אסור או אינדיבידואלית אפשרית היא לתת לו לצייר בזמן השיעור למרות של

ולומר לו שברגע שהוא מרגיש שקשה לו בכיתה שיצא או בפלסטלינה לשחק בקוביות 

 משהו שהמורה והילד יודעים שזה בסדראלא עונש, נתפס כהחוצה לסיבוב. זה לא 

 והגדירו אותו יחד.

לחלק  לא קטן מהילדים עם הפרעת קשב לא בהיבט של החינוך הסוציאלי, 

וגיה של ולדורף בעיקר בכיתות יסוד היות והדברים מעוצבים כ"כ פשוט להשתלב בפדג

בדרך שקוראת לכל ילד לעבודה של מאמץ, הקשבה לאחר והתמדה. אין עבודה 

בקבוצות קטנות שממסכות הצפה חושית, אין חיזוקים מידיים אחרי כל משימה, אין 

ו. לרוב הכיתה כישות נושאת ילדים אל חוברת עבודה שממקדת את הקשב וכו' .

הילדים מבינים וקולטים את הילדים עם הקשיים ועוזרים להם מיוזמתם. למשל בעבודת 

החבל, ניתן לראות איך הם יתנו יד ביוזמתם לילד המתקשה, ויעזרו לו לתזמן את 

הכניסה שלו לחבל. באופן דומה, ניתן לראות את העזרה וההכלה שלהם בעבודה 

לילד מה המהלך הבא. גם בעבודת  הרתמית במעגל, שם הם ממש תומכים ומסמנים

המחברת ניתן לראות את התמיכה של הילדים אחד בשני. ראיתי מקרים בהם ילדים 

הכינו לילדים עם הפרעות קשב וריכוז דף ובו רשומות כל האותיות כדי שזה יעזור להם 

בכתיבה. או לחילופין עוזרים להם בכתיבה ובהעתקה מהלוח, בזיהוי האותיות ובארגון 

 יהם.חפצ

מאד רגישים לסביבתם בגלל שהם חשופים, ילדים אלו הם ילדים מיוחדים, 

וניתן לראות שהם מאד יצירתיים. כאן המקום לטפח את היכולות שלהם, ולאפשר להם 

לבטא את מי שהם דרך היצירתיות שבהם שבאה לידי ביטוי בעבודות מוטוריות 

ות ציור ופיסול מאד יצירתיות מורכבות כמו אוריגמי או נגינה על חלילית, או עבוד

שמשאירות אותנו בפליאה גדולה. כך אפשר לעודד אותם ולתת להם משוב חיובי על 

 הדברים שהם טובים בהם ולהצמיח בהם תחושת הצלחה וחיוביות.
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 4פרק 

 נקודת מבט אישית

מק בילד עשויה להתגבר אמפתיה וברגע שהמחנך וההורים מתעניינים לע

כך עשויה לזרום מנפשם של המבוגרים פעילות מרפאת וחמלה כלפיו ומתוך 

 אל גוף החיים, מקור לכל הפעילויות המרפאות באדם, של הילד.

העיקרון הראשון הוא ההבנה של ההורים, ביה"ס, המחנך ואנשי הטיפול אני חווה ש

שלילד יש פגם בקונסטיטוציה ולכן חוסר השקט והאימפולסיביות אינו בשליטתו 

השני הוא הצורך בשיתוף פעולה הדוק בין הנפשות הפועלות אשר  ובאשמתו. הדבר

יעטוף את הילד. בסיס זה ייתן לילד את ההרגשה שרואים אותו ומבנים את בעייתו 

 ומתוך כך יהיה מוכן להתמסר לתהליך.

על ההורה לדעת מראש שהתהליך שאליו הוא נכנס הוא יקר כלכלית והתוצאות הן 

או לפנות לתרפיות התומכות את חת את התרופות בזמן, לקיש לטווח ארוך. כמו כן 

הילד כגון תרפיה באומנות, אוריתמיה מרפאת, מסז' רתמי, ועוד, לשמור על תזונה 

זאת ועוד המבוגרים צריכים להוות דוגמה מתאימה, להימנע ממסכים ומגירויי יתר. 

ות במעשים יומית: כנות, פשטות, שקיפות, אידאליזם, משמע-אישית בהתנהלות היום

וגמישות רגשית. על ההורים גם לספק ריתמוס. הווה אומר חיים ריתמיים השומרים על 

מחזוריות קבועה של שעת השכבה, שעות שינה, ארוחות מסודרות ועמידה בזמנים. כל 

 אלו יחזקו את גוף החיים של הילד.  

ה שלי עם כמחנכת כיתה אני פוגשת ילדים אלו כל בוקר, יום יום. ההיכרות המעמיק

הילדים מאפשרת לי למצוא את הדרך לכל ילד כדי לעזור לו להתגבר על הקשיים שלו 

כל אחד עם העזרה לה הוא זקוק. כך אני יכולה לזהות אם הילד לא הגיע בטוב היום, 

או שקשה לו ואני מאפשרת לו נקודות אוורור, כמו לצאת החוצה להתאוורר בלוויית 

לפתוח . הם מבקשים ממני יר או לסרוג או ליצור באוריגאממבוגר או לשבת על ידי ולציי

 את הלב לקראתם ולעבוד עם כוחות הלב. הם מעוררים בי אמפטיה, חמלה ואהבה.

אני מוצאת את עצמי לא פעם נדרשת לגלות גמישות ויצירתיות מולם. לא תמיד זה קל 

א הגעתי ולפעמים זה נראה כבלתי אפשרי ביום מסוים. אני יכולה לראות שאם ל

בנוכחות מלאה ביום מסוים זה מיד משפיע על הילדים בכלל ובפרט על הילדים עם 

הפרעת קשב וריכוז. אני בוחרת לזכור את רוב הרגעים בהם כן הצלחתי להנכיח את 

עצמי לידם. אני גם מנסה לזכור לשבח אותם על כל הצלחה שלהם ולא לייחס חשיבות 

 לאי הצלחה. 

חווה הרבה פעמים שבשיעורים שלי הם מגייסים כוחות ומביאים אני יכולה לומר שאני 

נוכחות מרבית כמיטב יכולתם ובשיעורים של מחנכי המקצוע יותר קשה להם. זה יכול 

לנבוע מכמה סיבות : עייפות של הילד מהמאמץ, הילדים רגילים לנוכחות המסוימת 

הקיים בינינו יוצר  שלי ומתקשים להתאים עצמם לנוכחות באיכות אחרת, הקשר האישי
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יחסי אמון שהם בסיס יציב ואיתן לעבודה, מה שקשה יותר למחנכי המקצוע להשיג 

 ולוקח יותר זמן.

 

זה יכול להיות אידיאלי אם ילדים אלה צריכים יותר לעבוד, יותר לעשות. שמתי לב ש

בבית הספר יהיה איש צוות שאחראי על פרויקטים עם הילדים שקשה להם להיות 

כל הזמן. ילדים אלה צריכים ללמוד מתוך עשייה, פעילות ולא מישיבה בכיסא. בכיתה 

אל הוא ליצור מרחב שאליו מגיעים ילדים ובו בונים ספסלים, פסיפס, מזרקה, יהאיד

בריכה, להכין מדורה, לאפות פיתות או לבנות בית. לא חשוב מה, העיקר שהם יוצרים. 

פאסיבי מדי עבורם והם יותר מדי יש ילדים שלא יכולים ללמוד מהקשבה, זה 

 אקטיביים.

 

"חשוב לעורר את הילד יותר ויותר אל חוויות שבהן הוא חי סיטואציות הווה ולשם כך יש 

לעודד פעילויות רבות ככל האפשר של רצון. בייחוד דגש בחינוך על עבודת כפיים ועל 

הם." )ברק פעילויות בעלות משמעות חברתית כדי לחזק את היכולות החברתיות של

2008) 

 

לשים לב מה הדברים אני מנסה ביחד עם הצוות החינוכי העוטף את הילד 

מתי קשה לו? איפה חוסר הקשב  ?מה השאלה שלו ?המיוחדים שהוא מביא

 מה הוא מבקש ממני? מתפרץ? והאם אפשר לצפות ולהיערך לכך מראש?

 

א להכיר את כאמא לילדה עם הפרעות קשב אני חשה שהמשימה העיקרית שלי הי

הילד, ליצור אתו קשר אישי, לדעת אותו, להיות מסוגלת להכיל אותו, לקבל אותו כמו 

 שהוא ולאהוב אותו כמו שהוא, להאמין בו. בכל הלב.
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 5רק פ

 סיכום

 

מהלך הפרעת הקשב נובע מהיותה תכונה מוקצנת, דהיינו מלווה משך כל החיים, 

שונים בגילאים שונים, שוב, בהתאם למכלול מתחילתם ועד סופם. יש לה ביטויים 

 .65תכונותיו של הנושא אותה, כמו גם בהתאם לסביבה המקיפה אותו

בגיל הרך יש ביטויים מעטים מובחנים, ביניהם אי רכישת שינה של לילה מלא עד גיל 

מאוחר יחסית )סביב גיל שנה(, זריזות מוטורית והתחלת הליכה בגיל צעיר יחסית, 

ים תנועתיות יותר מובחנת כבר מהגיל הרך. עם זאת, ילדים רבים מגיעים ובחלק מהילד

לגיל ביה"ס ללא כל חשד של קיום התכונה הזו בהם. בגיל ביה"ס חלה בעצם 

ההתלקחות הגדולה של קשיים, ומכאן התחלת ההפניה של ילדים אלו למסגרות 

 מאבחנות ומטפלות.

ה, הרי שזהו ילד מתוסכל, שהעולם אם ננסה לתאר את העולם מנקודת מבטו של ילד ז

והוא נמצאים בהתנגשות לא פעם ולא פעמיים. הוא ילד החי בעולם המוצף בגירויים, 

שכולם מעניינים וכולם חשובים באותה מידה. הוא רואה הכל, אבל קשה לו להתרכז 

לאורך זמן בדבר אחד בלבד. כשהוא יושב בכיתה, הוא יודע שצריך להקשיב למורה, 

רעש וכל תנועה מסיחים את דעתו, ומקשים עליו לשמוע אותה. לפעמים הוא אבל כל 

מוצא את עצמו חושב על משהו אחר, ומגלה שחלם, ובינתיים המורה התקדמה הלאה. 

 הוא כל הזמן רץ להשיג את כולם, וכל פעם משהו מטה אותו מן הדרך.

לזוז, לקום,  הוא עובד קשה כדי לשבת בשקט, אבל יש לו כל הזמן דחף פנימי חזק

לבדוק עוד דברים. בניגוד למה שחושבים פעמים רבות ההורים והמורים, הילד הזה 

מתאמץ מאד בכיתה. הוא עובד קשה כדי להקשיב, כאשר לילדים האחרים ההקשבה 

 הזו באה באופן טבעי.

 

שהקרמא האישית שלהם מתאימה  ADHDהשאלה החינוכית לגבי ילדים מודרניים עם 

ת בה אנחנו חיים היא : למה הילד זקוק למגבלה הזו? מה היא לתקופה הכאוטי

כדי  ADHDמשרתת? למה הוא צריך לעבור דרך המעטפת או ההתנגדות המכונה 

 לגדול?

הוא משוכנע   "מה עשינו לא נכון" מציג ניסיון לענות על שאלה זו. בספרוהנינג קוהלר 

המודרני נטלו על עצמם שבעזרת ההתמודדות עם הבעיה שהילדים עם הקשיים בעולם 

הם מפתחים כוחות שיוכלו לאפשר לצורות חדשות של קהילה להיווצר בעתיד. הוא 

מתאר סוגי התנהגות של ילדים בעולם המודרני ומחלק אותם ל"סיירים" "משוררים" 

הסיירים הם הילדים שחושיהם פונים החוצה לעולם ויש להם כשרון ועניין   ו"מנחמים".
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אדם השני, המשוררים פחות מיומנים חברתית אך יש להם חיים ליצור קשרים עם ה

פנימיים עשירים ולמנחמים יש יכולת להשתתף ולזהות את הסבל של הזולת. לכל 

שלוש הקבוצות יש כישרון מיוחד, מעלה מסוימת אבל התכונה הזאת באה גם עם חוסר 

ילדים מופנמים  המשוררים  ,ADHDמיומנות מסוימת. לכן הסיירים מוכרים כילדים עם 

המשותף לשלושת הקבוצות הללו   עם קווים אוטיסטיים והמנחמים ילדים עם חרדות.

כמו העניין באחר והצורך  -מהנפש –הוא הכישרון לפעול מהחלק האמצעי של ישותם 

הם לתקשר, הרגש העשיר שלהם בפנים, והיכולת להשתתף בסבל של הזולת. 

 של "תרבות של לב". מיצגים משהוא שיאפשר בעתיד התפתחות 

 

מבקש  ADHDחשוב מאוד שכאשר אנו שואלים את עצמנו "מה הילד עם ההתנהגות של 

 ADHDתחת הכותרת הרפואית   מאיתנו?" שלא נסתכל על הילד כבעל לקות או טעות.

מצוי ילד שבכל כוחו ועוז רוחו מתמודד עם מכשול או התנגדות ש"האני" שלו מתחזק 

קשורה  ADHDלהתנגדות שמציב המצב הקרוי  -כלומר כאשר הוא מתמודד מולה.

אפשרות של התפתחות ! ולא רק התפתחות שלו בלבד אלא גם ההתפתחות במובן 

אם תפסנו באמת ובהתפעלות את החיוביות של העניין שיש לילד רחב יותר. 

אז הסובלנות הפעילה  –אמנם ללא מעצורים  –בזולת ואת הצורך שלו לתקשר 

 יכולה לאפשר את האקלים שבו הילד יכול להתפתח. של המבוגר שבנו

 

אנו יכולים לנסות ללמוד לזהות בכל ילד את הקשיים שלו כהתנגדות עליה יוכל  -לכן 

אנו יכולים כחברה של העת הזו לנסות לסלול   להתגבר בהמשך ועל סמך זה לגדול.

ויות הלב ולפתח את איכ ADHDדרכים חדשות על מנת לא להגביר גורמים שמעודדים 

שהסיירים, המשוררים והמנחמים מאתגרים אותנו בהם  ולתקופתנוהחסרות לנו 

  .66ומדגימים אותם לפנינו יום יום

 

 רגילים שלאנשים והיצירתיות הרגישות. נחת אי בנו ויוצרים אתגר מביאים אלה ילדים

 אותם שנלווה ככל. רגישים להיות אותנו ומכריחה אלה מילדים אותנו מרתיעה אין לרוב

 נצליח גם ואולי מכבות ותרופות מדכא חינוך של סבל מהם נמנע כך יותר טובה בצורה

 יותר הוא חברתית, מרוכז הילד, זול הכי הוא שריטלין למרות .סגולה יחידי של דור לגדל

חסר כוחות חיים וכבוי,  ילד הן ההשלכות. שלנו הפנימי המאמץ את לנו חוסך זה אך טוב

 בכך מודים כאחד והרופאים המטפלים זאת עם יחד וא לא הוא. נראה כאילו הילד ה

 חוסר) לילד שרצוי ממה ההיפך ואת החיים בכוחות הפחתה יוצר שהריטלין שלמרות

 זינוק נקודת להוות יכול הוא ברירה כשאין לפעמים( ודכדוך בתיאבון ירידה, חיוניות

 .כולה והמערכת הילד עבור חדש דף ולפתיחת להצלחה
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חקר הבנתי שלרפואה האנתרופוסופית ולחינוך ולדרוף יש את הפתרונות מתוך המ

 לטפל בתופעה זאת אך ללא שיתוף פעולה של כל הגורמים הריפוי לא יקרה. 

הוא לעשות עבודה פנימית. הדרך הפנימית למחנך בכיתה אחד הדברים החשובים 

זה לא פשוט  שלנו כמחנכים מהווה מעין משקולת שקוראת לילד לבוא לכאן ולהיות.

אפילו על גבול הלא אפשרי. ומאד חשוב  ,ילדים 30ולפעמים בתוך קלחת של 

שמחנכים לא ישפטו עצמם וילקו עצמם על כל הפעמים שלא הצליחו להנכיח עצמם 

ליד ילד כזה. חשוב שהם ישמחו בכל רגע בו הם כן הצליחו! זה יאיר את הדרך בינם 

א קלושה היא סופר חשובה כי היא ההתמקדות בהצלחה גם אם הילבין הילד. 

 הכר הכי פורה ומצמיח להתפתחות משותפת.

 

אנחנו צריכים ללמוד לשבור את המסגרות מול ילדים מיוחדים אלה, לצאת מהמסגרות 

של עצמנו ולאפשר לעצמנו להיות יותר חופשיים, לפתוח את הלב ולעבוד עם כוחות 

שהם רק ילדים ועוד כל החיים זכור הלב. להיות באמונה כל הזמן ולא לאבד תקווה ול

לפניהם. לכן, אף פעם לא לשפוט אותם בצורה פסקנית מדי ולהגיד שכך הילד יישאר 

כל חייו. באותה מידה אסור לקטלגו כילד בעייתי שלא יכול ללמוד אלא לזהות את 

יכולותיו ולהחזיק תמונה אידיאית אשר נותנת כוח לילד ולמחנך.  אם המורה ביקורתי 

פן גורף על מעשיו הוא לא נותן הזדמנות לילד להפתיע. "הרי במלא הילדים האלו באו

 ולא האחרים יישארו חרותים בזיכרונו של המחנך וייצרו את הניסיון החינוכי שלו" )נוימן(

 

לכל ילד עוזרת צורת תמיכה שונה, כל ילד זקוק לתהליך עזרה שונה. אך ישנם 

ילד בעל הפרעת קשב וריכוז שהם: דברים מאד בסיסיים אשר יעזרו לכל 

להקשיב לו, לראות אותו, להכיל אותו, לאהוב אותו כמו שהוא ולדעת אותו 

 )מיה קרנר(.
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 7פרק 

 נספחים

 

  שאלון

 

 מהו קשב בשבילך? .1

 כיצד היית מאפיין בעיית קשב וריכוז? .2

כן הם המקומות שפחות ימהם המקומות שבהם בעיות קשב וריכוז מתגלות וה .3

 רואים אותן?

 בעיות קשב וריכוז?כיצד נראה לך נכון להתמודד כמחנך עם  .4

 לדעתך מקומו של הבית? ומה .5

 איזה תהליך נראה לך נכון בעבודה עם הבית סביב השאלה הזאת? .6

 מהן לדעתך הסיבות לביטויים של קשב וריכוז? .7

האם אתה מכיר באופן אישי מעצמך מקומות כאלה? אם כן כיצד אתה מתמודד  .8

 אתן או התמודדת?

 לקויות של קשב וריכוז?ת ותקשורתיכיצד משפיעות מבחינה חברתית  .9

 האם ניתן לראות בעיניך השפעה של הפרעות קשב וריכוז על תהליך הלמידה? .10

תאר אם אתה יכול סיטואציה של הצלחה חינוכית בהקשר של בעיית קשב  .11

 וריכוז?

מניסיונך, אילו דברים, נוספים להיבט החינוכי, יכולים לתמוך בילדים עם  .12

 הפרעת קשב וריכוז ?
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 מחנך כיתה ד' בביה"ס שקד –א. ראיון עם ערן פז 

 

 מהו קשב בשבילך? .1

כאשר מישהו קשוב הוא מפנה מקום בתוכו  קשב בשבילי הוא ביטוי של מרכז.

 .לאחר

 ת קשב וריכוז?הפרעכיצד היית מאפיין  .2

בעיית קשב וריכוז היא ביטוי של חוסר היכולת לפנות מקום למשהו נוסף וכן ביטוי 

כנס. התופעה מתאפיינת י. כאשר אני מוצף קשה למשהו נוסף להשל הצפה רגשית

תזוזה בלתי פוסקת, דיבור עם כל מי שנמצא מסביב וגם  –בביטויי חוסר שקט 

 .כמצב בו הילד לא מבין שוב ושוב הסברים פשוטים

כן הם המקומות ית קשב וריכוז מתגלות וההפרעומהם המקומות שבהם  .3

 שפחות רואים אותן?

הצגות  –דברים חדשים, במעברים, היכן שנדרשת התגייסות מיוחדת  כאשר פוגשים

 ....ך להספיקורסר זמן וצוח –. בכל פעם שנכנס אלמנט של לחץ כלשהו 'וכו

 כיצד נראה לך נכון להתמודד כמחנך עם בעיות קשב וריכוז? .4

הבנה של הקשיים איתם מתמודד הילד. המחנך יכול לשאת את  סבלנות בעיקר.

 בהכנות שלו ולפנות אליו מתוך פנימיותו. אהבה אהבה אהבה.. הילד המתקשה

 לדעתך מקומו של הבית? ומה .5

 –ית המורה את הילד ולנסות ליצור תמונה משותפת יאת הבית צריך לשתף בחוו

כ פשוט יותר. בנוסף הבית "ככל שהדבר ניתן. כאשר ההורים שותפים הטיפול בד

 .בביה"סדומים לאילו הנהוגים יכול לתמוך ע"י שמירה על דפוסי התנהלות 

 איזה תהליך נראה לך נכון בעבודה עם הבית סביב השאלה הזאת? .6

לעבוד כשותפים בגובה  ןוניסיופגישות, הזמנה לתצפית בכיתה, ביקורי בית 

בשיתוף המחנך  –העיניים. כדאי ליצור צוות שילווה את המחנך ואשר ישב מדי פעם 

 .עם ההורים -

 יטויים של קשב וריכוז?מהן לדעתך הסיבות לב .7

תיים. מחיים קודמים או מטראומות ארבות ומגוונות..רוב העניינים האלה הם קרמ

קשות שהילד חווה בתחילת חייו. כמובן שהדברים מוגברים מאד ע"י חינוך שגוי 

 .( וריבוי בשעות מסךםמינימאליי)חוסר בגבולות או משמוע ייתר, חוסר בריתמוסים 

אישי מעצמך מקומות כאלה? אם כן כיצד אתה האם אתה מכיר באופן  .8

 מתמודד אתן או התמודדת?

בהחלט! גם ממקום מאד אישי..אני עצמי סבלתי מבעיות כאלו על רקע רגשי ובני 

הגדול סבל וסובל מהן שנים. כילד לא הצלחתי להתמודד באמת ורק סמוך 

שנסינו  רולאמלכניסה לגיל ההתבגרות הדברים התמתנו. עם בני הגדול אני יכול 
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בעבודה קרובה עם מחנכת הכיתה  החל באוריתמיה מרפאת והמשך –דברים רבים 

 .וחווינו כשלון

 כיצד משפיעות מבחינה חברתית ותקשורתית לקויות של קשב וריכוז? .9

סיוני אני יודע שהדברים הללו משפיעים תמיד על יההשפעות הן משתנות. מנ

הסובל מבעיות קשב וריכוז יהיו גם  מוי העצמי והביטחון. ברוב המקרים לילדיהד

מודיות. הילד יטה להסגר בתוך עצמו וימעט לבטוח יבעיות חברתיות נוסף לל

 .במבוגרים ובחבריו

האם ניתן לראות בעיניך השפעה של הפרעות קשב וריכוז על תהליך  .10

 הלמידה?

לילדים הסובלים מבעיות של קשב וריכוז יהיו "חורים" בהבנה של דברים. הם לא 

 '.זכרו את האותיות או המספרים כמו שצריך. בעיות בלזכור תהליכי חשבון וכוי

תאר אם אתה יכול סיטואציה של הצלחה חינוכית בהקשר של בעיית  .11

 קשב וריכוז?

במחזור הראשון היה לי תלמיד אשר בעיות הקשב והריכוז שלו התבטאו גם בבעיות 

הבית בניתי עבורו תהליך של התנהגות וקושי לשמור על נורמות מקובלות. בתמיכת 

חווית גבולות מאד מאד ברורה בה שיקפתי לו בכל פעם שכך לא ניתן להמשיך. 

הילד נשלח לבצע מטלות כמו סידור בולי העץ של התנור, טאטוא החצר והשלים 

שבועות חל שינוי משמעותי התנהגותי  3את עבודת המחברת בהפסקות. אחרי 

ר הטוב אציין מקרה אחר בו אותה המתודה ומשם הילד טיפס ועלה. למען הסד

כלל לא עבדה להיפך! שם חל השינוי כאשר הרפיתי לגמרי וחדלתי להעיר לילד 

 .גמרי. גם אז השינוי חל בתוך כמה שבועותל

מניסיונך, אילו דברים, נוספים להיבט החינוכי, יכולים לתמוך בילדים  .12

 עם הפרעת קשב וריכוז ?

מה נכון עבור הילד? מה  –קשר אישי ושאלת שאלות בעיקר יחס חם ואוהב, קרבה 

 '.אני צריך לעשות? וכו
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 מחנך כיתה ה' בביה"ס זומר –ב. ראיון עם עוז ענבר 

 

 מהו קשב בשבילך? .1

אם הופכים את השורש של ק.ש.ב זה הופל לב.ק.ש. קשב בשבילי זה לבקש 

שזה קיים ולעשות עולם אובייקטיבי לא פשוט. השלב הראשון זה לקבל בנוכחות 

 מיטב יכולתך לבקש לווסת את זה.כ

 ת קשב וריכוז?הפרעכיצד היית מאפיין  .2

תנועתיות יתר, להיות יותר  – היציאה החוצההצורה הראשונה, יש שתי צורות : 

יש לעיתים בלבול בין ויסות חושי לקשב  המתנתק פנימה.והצורה השנייה, , בחוץ

ה של החושים או ילדים שהויסות החושי מעניין לבדוק פה איפה השאלוריכוז. 

שלהם רגיש איפה הם עומדים שם. יש ילדים שרואים שיש עניין ויסות אך יכולים 

להתרכז ולעשות משימה. בעדין שלנו יש מעין הנחה ואנחה סביב בעיה קשב 

וריכוז. אני חושב שילד שיש לו עומס בעולם הרגשי אך מצליח לשבת ולעבוד לא 

ית קשב וריכוז. מקום להתבוננות דרך מה שמבקש בכיתה. אתה בהכרח יש לו בעי

 כמו מעצב משהו מבחוץ.

כן הם המקומות יקשב וריכוז מתגלות וה הפרעותמהם המקומות שבהם  .3

 שפחות רואים אותן?

מתגלות יותר באזור החברתי כשיש פעילות רב חושית מגוונת קבוצתית. פחות 

 מחברת. רואים אותן בעבודה האישית, למשל בעבודת

 כיצד נראה לך נכון להתמודד כמחנך עם בעיות קשב וריכוז? .4

לדעת את הילד, לקרוא אותו להבין אותו. לדעת איפה אתה עושה לו הנחה ואיפה 

מה קורה לילד. לראות את הילד איך הוא לראות אתה דורש יותר. כשאתה לא נוכח 

 מגיע לביה"ס.

 לדעתך מקומו של הבית? ומה .5

הרבה ילדים פיתחו כאלה עניינים בעקבות סביבה. להיות עצום. אני חושב ש

בשיחה עם ביה"ס בצורה כזאת שיחד לאפיין את הילד ולעזור אחד לשני. אי כאן 

 מקום של צודק או לא צודק. 

 איזה תהליך נראה לך נכון בעבודה עם הבית סביב השאלה הזאת? .6

בין משהו על התבוננות לאורך זמן ולהגיע למצב שאפשר לשקף. ברגע שאתה מ

 הילד שלך ומקבל איזשהו קושי, מהמקום הזה, אפשר להתחיל לעזור לו.

האם אתה מכיר באופן אישי מעצמך מקומות כאלה? אם כן כיצד אתה  .7

 מתמודד אתן או התמודדת?

בחלקים מסוימים בחיים אני יכול לזהות עצמי מאלה שבורחים פנימה. קשור 

תה ט' סביב מעבר ושינוי חברתי. הרגשה לעניינים רגשיים של גיל ההתבגרות. כי

 שלא ראו אותי כל כך והייתי לבד. ההתמודדות הגיעה אח"כ וויתרתי.
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 כיצד משפיעות מבחינה חברתית ותקשורתית לקויות של קשב וריכוז? .8

 מקום שיוצר המון קצרים בתקשורת. –אימפולסיביות       

 וא לא יודע.הילד לא יתקשר או יענה בכיתה יש ה –הימנעות       

האם ניתן לראות בעיניך השפעה של הפרעות קשב וריכוז על תהליך  .9

 הלמידה?

כן. יש משהו שהוא קשור לזיכרון. זה לא מובהק אבל יש ילדים מסוימים שלומדים 

מספר דברים במקביל וזה מבלבל אותם או יש מקום שילד שוכח מה עשה אם הוא 

להיות שם יותר מאמץ של הילדים. לא מתרגל. בתוך תהליך למידה בפועל צריך 

 לגייס את האני שלהם החוצה ופנימה.

תאר אם אתה יכול סיטואציה של הצלחה חינוכית בהקשר של בעיית  .10

 קשב וריכוז?

יש שני מקרים. לזהות ולהיות בתהליך מסוים עם ההורים לאורך זמן ולאחר זמן 

 מסוים התקבלה החלטה לקבלת ריטלין. זה מאד עזר לו. 

ח' עבד עם מחשב נייד בתוך הכיתה משהו שתמך -השני, ילד שבכיתה ז' במקרה

 אותו מאד.

מניסיונך, אילו דברים, נוספים להיבט החינוכי, יכולים לתמוך בילדים  .11

 עם הפרעת קשב וריכוז ?

 עבודת תנועה, המקום של התנועה הוא המרכז.

מור על ריתמוס, ויסות, פחות חשיפה לגירויים, להימנע מקניונים, טכנולוגיה, לש

 נוכחות הורית. 
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 מחנכת כיתה ח' בזומר –ג. ראיון עם הדס זיו 

 

 מהו קשב בשבילך? .1

יש קשב החוצה ויש קשב פנימה לעצמי. הקשבה החוצה זה בעצם לנסות לבוא 

נקייה. מתקשר גם עם הכלה. להיות במקום בו אני מנטרלת את הקולות הפנימיים, 

נות. הקשבה פנימה זה להיות באוטנטיות עם עצמי. מתחבר לי דעות קודמות, להתפ

 עם המושג אינטואיציה. הרבה פעמים אינטואיציה זאת הקשבה פנימה.

 קשב וריכוז? הפרעתכיצד היית מאפיין  .2

י משערת שיש שם שני דברים. אחד זה שבעצם ילדים/אנשים שקולטים כל מה נא

ים/הצפה שכל דבר שקורה בסביבה שיש סביבם בו זמנית ואז יש ריבוי של גירוי

מגיע אליהם ונקלט אין עיקר וטפל בגירויים. והטיפוס השני הוא קושי בלהתרכז 

 במה שקורה מולי, צלילה פנימה. התנתקות.  

כן הם המקומות יות קשב וריכוז מתגלות וההפרעמהם המקומות שבהם  .3

 שפחות רואים אותן?

ושי כי כאילו לא מתלווה לזה בעיית אצל הילדים הצוללים יותר קשה לזהות את הק

התנהגות ואז גם יותר קשה לעזור להם. לא יבקשו עזרה, מחביאים, לא יעידו על 

הקושי שלהם. אם מתלווה לזה בעיית משמעת אז זה יותר מזמין טיפול. יש יותר 

אינטראקציה ויותר קל לזהות את הדרך לעזרה. ואם לגבי פעילויות זה הכי עולה 

. בטח כאלה שהן יותר לימודיות כמו עצמאית ר בעבודות מחברתבסופו של דב

כשיש צורך לכתוב תשובה או סיכומים. עבודת מחברת זה ביטוי. בכיתות הגבוהות. 

הרגעים שצריך לתרגם את העשייה של הכיתה, ניסוי וצריך לעבור דרך הפילטר 

בור על שלהם ובכל מיני שלבים יכול היה לפספס משהו. אפשר לראות קושי בדי

 התוכן או קושי בהבנת המשימה. 

 כיצד נראה לך נכון להתמודד כמחנך עם בעיות קשב וריכוז? .4

תלוי. יש ילדים שיודעים לומר לי "אני צריך לצאת לסיבוב בחוץ" או שאני למדתי 

לומר להם ואז הם יכולים לחזור לעבוד. יש ילדים שיצטרכו תיווך פרטי בעבודה או 

את התיווך שאני יכולה לעשות וגם זה תלוי בהרגלים של עזרה של חברים שיעשו 

הילד מהבית ובמשפחה. יש ילדים שלומדים לפצות על זה עם כוח רצון ואדיקות 

מצאו דרכים לפצות על זה. וגם יש יבמשימה. ילדים מתורגלי כוח רצון שלא יוותרו ו

מחירים הורים שחושבים שזה נכון לילדים שלהם לקבל טיפול תרופתי ולא לשלם 

אחרים. כדי להתמודד עם ילדים כאלו אני מביאה הרבה הומור, הכלה, קבלה. 

לקבל את זה שכולם עכשיו מדקלמים א מברכים וילד מסוים ישב ויעשה רישומים 

 כי זה מרגיע אותו.

 לדעתך מקומו של הבית? ומה .5
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נדמה לי שזה משהו שהוא אורגני ולא התנהגותי. אני יכולה לראות שאם הילד 

בל סביבה תומכת על ידי ריתמוס, מזון מתאים, מניעה ממסכים ומרעשים זה מק

 יכול להוריד את התדר.

 איזה תהליך נראה לך נכון בעבודה עם הבית סביב השאלה הזאת? .6

חשוב להיות בדיאלוג עם הבית ובשיח. אם יש משהו שאני לא רואה. צריך להיות 

דיווחים מהבית יכולים לתת עוד מה אני רואה בכיתה ו ףשיתוף דו סטרי. אני אשק

 תמונה.

האם אתה מכיר באופן אישי מעצמך מקומות כאלה? אם כן כיצד אתה  .7

 מתמודד אתן או התמודדת?

בילדות שלי אני לא זוכרת את זה לא מהיסודי ולא מהתיכון. לא זוכרת קושי לעקוב 

דול, או להתמודד. בשנים האחרונות בתור מבוגר, בגלל שיש עומס אינפורמציה ג

אני מרגישה שיש ימים בהם אני יושבת שעות מול המסכים, עומס מחשבות ועניינים 

 קושי.לטפל בהם, ו

 כיצד משפיעות מבחינה חברתית ותקשורתית לקויות של קשב וריכוז? .8

זה מאד תלוי. אני לא יכולה לומר משהו חד משמעי. יש ילדים שנראים לי לגמרי 

בלימודים אז יש עניינים של דימוי עצמי,  מאוזנים חברתית. אם זה גורר קשיים

פגיעה בדימוי עצמי שקשורה  –תחושה שאני לא בסדר. זה משהו שחוזר על עצמו 

ליכולות לימודית. מקום שנמנע להשתתף בכיתה. ילדים שיש להם עבודת בית מאד 

 מאומצת יכולים להיות במקום אחר וכן להשתתף ולקחת חלק.

ה של הפרעות קשב וריכוז על תהליך האם ניתן לראות בעיניך השפע .9

 הלמידה?

הלמידות החוויתיות יותר, כמו משימה של התבוננות בשלד, הן יותר קלות מאשר 

 הלמידות האקדמיות כמו שאלה, תשובה, סיכומים. משהו באקדמיה קשה יותר.

תאר אם אתה יכול סיטואציה של הצלחה חינוכית בהקשר של בעיית  .10

 קשב וריכוז?

ה לזקוף לזכותי שום הצלחה. זאת אף פעם לא עבודה שלי לבד. שני אני לא יכול

המקרים שאני חושבת עליהם היה משהו בהבנה של הילדים שהלמידה משמעותית 

להם לציונים של התיכון. אם לפני כן רצו אחרי בנושא ההקלות הייתי אומרת שזה 

למי שצריך.  לא העניין. זה לא ביה"ס שעומד עם סטופר כי תמיד נותנים הארכות

אצל שני הילדים ראינו שברגע הייתה התגייסות מבפנים המצב היה שונה. שני 

דקות ואחד ענה על  5הילדים לא צלחו את מבחן בהיסטוריה, אחד החזיר לי אחרי 

שאלה אחת שאלתי אותם מה אתם צריכים לעשות כדי להצליח במבחן. אחד 

יזה הזאת, שיקוף. ילדים שלא הילדים אמר אני צריך ללמוד. הם צריכים את האח

הציע להם והיו צריכים את התיכון כדרייב. וזה משפיע על  לקחו את מה שביה"ס
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הקשר בינינו. על הקשר שלי עם הילדים, שלי עם ההורים, ילדים שמגיעים לפיצוץ 

 עם מורי המקצוע. והתגייסות הפנימית שבאה מתוכם מביאה משהו אחר. 

פים להיבט החינוכי, יכולים לתמוך בילדים מניסיונך, אילו דברים, נוס .11

 עם הפרעת קשב וריכוז ?

לבנות אותה נכון. מומלץ ריתמוס קבוע, כמובן לא צריך להיות חנוקים וכשיש יציאה 

סדר פנימי. למשל להיעזר בטבלה שמסדרת לוחות זמנים שבה משבצים את 

ה שיעורי בית כי הדברים הקבועים, חוגים וכו'. ממליצה להם לעשות כל יום חצי שע

עדיף בשישי שבת לא. לדעת להגביל את הזמן של הכנת שיעורי הבית כי גם לזה 

 יש ערך ומה שהספקת הספקת. 
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 רופא אנתרופוסוף –ד. ראיון עם ד"ר מוטי לוי 

 

היכולת של האני לגייס את המשאבים שעומדים לרשותו כדי לבצע קשב בשבילי הוא 

 מכוונת מטרה בהתאם לגיל. עבודה

 יש שלושה טיפוסים : עצבי, מטבולי וריתמי.

מפגות,  ,כשהמערכת העצבית חושית סובלת מבעיה כלשהי למשל –הילד העצבי 

נקרא ממצב של חשיפת יתר, מחולשה שבסופו של דבר מגיעה גם מהעולם המטבולי, 

די. מערכת העצבים חולשה בגוף האתרי, ילדים אלה הופכים להיות חשופים מלזה : 

שלהם היא כל כך רגישה שכל רעש, כל נגיעה, משפיעה. יש המון סוגים, יש ילד 

המגע הריח שלו ויש ילד שחוש שחוש השמיעה שלו יהיה יותר מדי רגיש, יש ילד שחוש 

שלו ויהיו ילדים שיהיה להם את כולם יחד. זהו מצב שכאילו חסרה עטיפה אתרית 

רגישה. ברגע שאנו מזהים את חשופה וופכת להיות מאד למערכת העצבים וכך היא ה

זה אנו יכולים לעבוד עם זה בהתאם. התפקיד שלנו במצב כזה זה להזין את הילד 

בכוחות אתריים כדי שמערכת העצבים שלו תחזור לאט לאט למקום הטבעי שלה. וכדי 

מיד בין שני שיהיה לנו איזון בין כוחות דם לכוחות עצב כי הגוף שלנו חי באיזון מת

הכוחות האלה. אצל הילדים האלה הכוחות של הדם חלשים והכוחות של העצב חזקים 

 מדי. וזה יכול להתבטא בכל אחד מהחושים או בכמה חושים יחד. 

איך נעבוד עם ילדים אלה? נוריד להם את כל הנושא של ההצפה החושית. צריך לייצר 

כים, לא לקחת אותם לכל מיני להם דיאטה חושית. זה אומר בבית לא לצפות במס

 מקומות רועשים וגועשים, כל מה שמוכר בנושא של הצפה חושית.

בכיתה קצת קשה הכיתה היא כיתה יותר קל להושיבם מלפנים כדי שהרעשים מאחורה 

צריך לתת להם גם טיפולים למשל, יהיו פחות דומיננטיים מהרעש שהמחנך מייצר. 

כונה. למשל ילדים כאלה לא טוב להם לאכול מזונות טיפול בעיסוי מאד מסייע, תזונה נ

מלוחים, מזונות מתועשים כי המזונות האלה פונים למערכת העצבים ולא למערכת 

. קוורץ מאד עוזר כמו קינמון ודבש המטבולית והם צריכים ההיפך מזונות שמחממים

ו מקבלים ומגיע מהקליפה של הדגנים המלאים. אילו היו הולכים לרופא אנתרופוסוף הי

 קוורץ כחלק מהטיפול שלהם. 

התפקיד שלנו זה לעטוף אותם, לחמם אותם ולאפשר להם לבנות לאט לאט את כוחות 

 . זאת התמונה של הילד העצבי חושי.הדם

הילד המטבולי שאצלו כוחות החיים מאד  –הקוטב ההפוך יש לנו את התמונה של 

היות מרוכז הוא צריך שיהיו לו מספיק חזקים ומאד דומיננטיים. כדי שילד יוכל לחשוב ול

כוחות מוות במוח. אם קורה מצב שבו יש מעט מדי כוחות מוות או עודף כוחות חיים 

באזור של מערכת העצבים, כוחות של דם עודפים, התוצאה תהיה שהילד יהיה 

מטושטש, עמום והמום, מנותק ובוהה ולא מבין. מסבירים לו מספר פעמים והוא לא 

ין. וזאת בעצם הקיצונית השנייה. לפעמים הכוחות המטבוליים כל כך מצליח להב
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חזקים שהם גורמים  לתנועות גפיים בלתי נשלטות והתוצאה הסופית היא שהילד 

בגלל שמערכת מרביץ ולא שם לב או שפוגע בילדים ודוחף ויש לו בעיה של תחושה 

והוא זקוק לעוצמה מעומעמת היא היכולת התחושתית שלו העצבים היא קצת ישנה אז 

לחוות את זה כאילו הוא שהוא עושה וכך ילדים אחרים יכולים  דבר יותר חזקה בכל 

מרביץ להם גם אם לא התכוון לכך. את הילד המטבולי אני צריך להפעיל פיזית, לתת 

לו מזונות שיש להם אלמנט שקצת גוזל כוחות חיים כמו אוכל לא מבושל, יותר 

 ח.מינראלי, מזון יותר מלו

ויש את הקוטב האמצעי, הריתמי, שמתאפיין בזה שיש קושי לשמור את התמונות. 

התמונות מתפוגגות מהר. מה מאפיין את האלמנט של האוויר? ששום דבר לא מחזיק. 

הכול מתפוגג ונעלם. ילד שיש לו קושי במערכת הריתמית. התמונות והלימוד שלו 

לא מצליח לשמר תמונה שתמשיך  ל, יכול להתמקד אךומתפוגג מהר. הוא מבין הכ

 לעוד שעה אפילו. ויכול להיות מצב שיש קצת מכל דבר.ליום הבא וליום שאחריו או 

 נו גוזרים את ההתנהגות והעבודה עם כל ילד.לפי זה אנח

הילד הריתמי, זקוק לעבודה ריתמית כדי לייצב את הריתמוס שלו כי הריתמוס שלו לא 

 מיוצב.

צריכים לזהות איזו מערכת משובשת ולדעת איך לעבוד עם  לפי זה ההורים והמורים

 הילד ואיך לפעול. 

 האם ילד שמקבל ריטלין יכול לעבור תהליך התפתחותי ?

כולם עוברים תהליך התפתחותי. חשוב להבין נקודה משמעותית. כל אדם בונה לעצמו 

ים את המכשולים שהוא זקוק להם בחיים. המכשולים האלה יכולים להיות מכשול

שמיועדים להכין אותו לחיים הנוכחיים או לחיים הבאים או גם וגם. ולכן ילד שמציב 

לעצמו את המכשול הזה שנקרא הפרעת קשב וריכוז מפתח כוחות נפשיים מסוימים 

שהוא מתמודד עם הבעיה הזאת ביומיום. כשאני כשאלמלא כן לא היו מתפתחים וזה 

ים והקביים מאפשרים לו לעשות את העבודה עד אני בעצם נותן לו קבי ,נותן לו  ריטלין

גבול מסוים. חלק הוא וחלק התרופה עושה ואז בעצם העבודה שלו היא לא מלאה 

וההתמודדות של עם הבעיה היא לא מלאה ולכן הכוחות הנפשיים שיפתח לא יספיקו. 

לא יכול לתת לו את התמיכה המתאימה  מצד שני במערכת הקונבנציונאלית אף אחד

ויה כי הם לא מבינים את התמונה הזאת ואז הילד יכול לצאת נפגע מכל התהליך והרא

הזה כי לא קיבל את הסיוע המתאים ולעיתים עדיף שיקבל תמיכה רפואית כי יש 

סטטיסטיקה גדולה שמראה שחלק גדול מהילדים האלה פונים לפשע כי לא הצליחו 

ה שממנה הם סובלים לייצר להם מסגרת מתאימה שתעזור להם להתגבר על הבעי

בעזרת הכוחות הפנימיים שלהם. כלומר לא עזרתי להם לפתח את הכוחות הפנימיים 

 שלהם כדי להתגבר על הבעיה ואז הם נגררים לכל מיני מקומות לא להם. 

בכל כיתה. אצלנו זה הרבה יותר  12%-ל 10%היום אחוז נטילת הריטלין הוא סביב בין 

ילדים מסוימים שאצלם הבעיה היא  –ם באמת קיצוניים נמוך בחינוך ולדורף. יש מצבי
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כל כך קשה שאם לא ניתן להם ריטלין הם לא יוכלו לעשות עבודה. ולכן יש אחוז קטן 

אצלנו בחינוך שכן לוקח ריטלין. מה שחשוב הוא לדעת שאם נותנים ריטלין לתת אותו 

עצים כוחות למי שסובל מבעיה מטבולית ולא מבעיה עצבית חושית כי הריטלין מ

עצביים חושים, יש בו אלמנט ממית כי ילד שלוקח ריטלין לא רוצה לאכול, הוא רזה 

וכחוש וצבעו אפור וחסר חיים. יש כוחות ממיתים בתרופה הזאת ולכן אם אני נותן אותה 

לילד שיש לו בעיה עצבית חושית אני מחמיר לו את הבעיה יותר ולכן צריך לשים לב 

 למי נותנים. 

ב שכמות הילדים בכיתה עם הפרעות קשב וריכוז היא גבוהה במיוחד. שמתי ל

 איך אתה מסביר את התופעה?

כמות הילדים עם בעיות קשב וריכוז גדלה בכל כיתה והיא תמשיך לגדול מכמה סיבות. 

חודשים וחושפת אותו למה שהיום התרבות שלנו גורמת  8כשלוקחים ילד צעיר בן 

עשים, חיים מאד אינטנסיביים עם המון גירויים חושיים לילדים להיחשף כמו מסכים, ר

אנו כבר אז נוטעים את הזריעה לקראת יצירה של מצב אנו גורמים לילד חוסר איזון. 

כזה ויש הרבה מחקרים שמראים את זה ולא רק מחינוך ולדורף. בעיקר חשיפה למדיה 

 מעלה את הסיכוי בצורה משמעותית.

 100%ים את הסינונים המתאימים היו לנו היום בכיתה אצלנו בחינוך, אם לא היו עוש

ילדים עם הפרעות קשב וריכוז כי כל ההורים שלא רוצים להיחשף לכיוון הקונבנציונאלי 

 מחפשים מסגרות אלטרנטיביות ואז הם מגיעים אלינו כמפלט. 
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 מורה להוראה תומכת בביה"ס זומר –ה. ראיון עם תמי רוזנטל 

 

 קשב בשבילך?מהו  .1

קשב בשבילי זו איכות, או הוויה שמתרחשת בתוכי, שמאפשרת לי נוכחות  מתוך 

מרכז בוטח ושקט, קשב עבורי זו קרבה לעצמי אשר מתוכה אני יוצרת קשר עם 

העולם, אשר מתוכה אני יכולה להתחבר לאחר. הקשב מאפשר בעצם לתמוך את 

פנים לחוץ ן הבי קשב" כך החיבורהנשימה הזו שבין פנים לחוץ וככל שאני "יותר ב

 הרמוני יותר.

 ת קשב וריכוז?הפרעכיצד היית מאפיין  .2

בעיית קשב וריכוז היא שם כולל להרבה מאד אפיונים וגוונים הבאים לידי ביטוי 

בצורה ספציפית אצל כל אחד הסובל מבעיה כזו אך גם יש לה מאפיינים משותפים 

מפולסיביות, קושי להתמיד במשימות עליהם בוודאי דיברת בעבודה זו כגון אי

לאורך זמן, קושי לסנן גירויים, קושי להתארגן. מדברים היום על קומורבידיות מאד 

הדוקה בין לקויות למידה והפרעות קשב. מיוחס לכל אחד מהם אפיון אורגני אחר 

אך באחוז ניכר מאחת ההפרעות יש גם את ההפרעה השנייה נלווית לה.  כמו כן  

גם נוצרות בעיות חברתיות ורגשיות כתוצאה מהקשיים שתוארו. חשוב  בדרך כלל

להבין שהקשיים לא נעלמים בבגרות אלא לובשים צורה אחרת. אני מאמינה שאדם 

שמודע אליהם ויעבוד עם הקשיים יוכל לתפקד היטב בחייו ולהביא עצמו בצורה 

 מלאה לתוך החיים.

כן הם המקומות ית והות קשב וריכוז מתגלוהפרעמהם המקומות שבהם  .3

 שפחות רואים אותן?

בעיית קשב נראית יותר במקום בו האדם נדרש למשימות בזמן עולם חיצוני .. 

ללמוד, להתארגן בזמן, להתלבש.. הם פחות יבואו לידי ביטוי בזמן עולם פנימי 

כשהילד משחק בפליימוביל שהוא כל כך אוהב ויכול לשקוע בו שעה ארוכה. 

ם אומרים לי על הילד" אבל הוא יכול לשחק שעות בלגו שלו.." פעמים רבות הורי

ואני אומרת שזה נפלא אך זה לא אומר שאין בעיית קשב.. יש גם ילדים עם הפרעת 

קשב שמאד מפריעה להם בלימודים והם מתקשים להתמיד שם. אנחנו אומרים 

שיש להם "רצון חלש". אבל אז אתה מגלה שאת כל כוחות הרצון שלהם הם 

בטאים באימוני כדורסל מפרכים ואז פתאום אתה רואה שיש יכולת להתמיד, שיש מ

 כוחות רצון, רק במקום שבו הקשב לא מהווה מכשול.. 

 כיצד נראה לך נכון להתמודד כמחנך עם בעיות קשב וריכוז? .4

שאלה גדולה... קודם כל עבודה פנימית על עצמי על המרכז השקט שלי. כשילד 

לשיעור שלי אני קודם נושמת ועושה מעין מדיטציה קטנה עם הפרעת קשב נכנס 
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נכנסים לשיעור וחווים  םשל כניסה פנימה חווה את המרכז שלי כמשקולת. ואז ה

את השקט דרכי . זה ישר משפיע עליהם. לעומת זאת אם אני מבולבלת לא 

ק משקפים לי את זה בהתנהגות שלהם. קשה להם רגע 'יק צ'מאורגנת וכו' הם צ

ולא לשקף ישר את מה שהם רואים בחוץ. דבר נוסף זה לא לשפוט אותם.  לעצור

לקבל אותם כמו שהם גם כשזה נורא קשה וגם כשהם מפרקים שיעור. אבל יחד 

להושיט יד, לשים גבול, וכל הזמן לתת להם מראי מקום של התנהגות  – עם זאת

שובה אליהם צריכים. להיות קם מתאימה, לעזור ולתמוך איפה שקשה, לאתר מה ה

 ודרך כך ללמד אותם להיות קשובים לעצמם ולסביבה. 

 לדעתך מקומו של הבית? ומה .5

הבית מקומו רב. הבית הוא המעטפת הראשונית. כדי ליצור תהליך עמוק של 

תמיכה חשוב לשאול שאלות מהות לגבי הקשיים של הילד, מה העצים אותם, איך 

את הילדים שהיינו?  מה אנו  זה פוגש אותנו כהורים כמשפחה, איך זה פוגש

מתבקשים לעשות כדי לתמוך, איזו עזרה מתאים ונכון לקבל? ועוד עוד. שאלות 

שיחדדו את הקשב.. שאלות שיתנו בהירות וכן ישאו בתוכן הכוונות ועוגנים כגון 

אנשי קשר מתאימים שיכולים לעזור ולתמוך. זה מאד לא פשוט להיות הורה של 

ומיום יכול להיות מתיש ומייגע ומאד מתסכל. הורים יכולים ילד עם הפרעת קשב, הי

לחוות כעס ייאוש רחמים חוסר אונים. כל קשת הרגשות. זקוקים להרבה עזרה שם 

 אבל קודם כל עליהם להתעורר לאקטיביות פנימית ומשם לפעול.

 איזה תהליך נראה לך נכון בעבודה עם הבית סביב השאלה הזאת? .6

כפי שתיארתי קודם לכן. לשאול שאלות,  –מתמשכת  שיחה –תהליך של הקשבה 

ולבחון מה יתאים לאותו ילד ולאותה משפחה... חשוב לפתוח את ההבנה של מה 

זה ההפרעה הזו, לעורר התעניינות, ולבנות ביחד מערכת תמיכה מאורגנת ברורה. 

עוגנים במרחב. זה נותן שקט ומכניס סדר. ומפנה את המשפחה להנאה משותפת 

 ק לחוויית הקושי.ולא ר

 מהן לדעתך הסיבות לביטויים של קשב וריכוז? .7

קשורה לקושי להיות במרכז שקט  – בעיית קשב וריכוז  מהסתכלות רחבה ומהותית

ובוטח קשורה לקושי לחוות נוכחות. אם מסתכלים על זה מנקודת מבט של האדם 

ת התלת מערכתי המערכת הריתמית מתקשה לאזן בין המערכת העצבית חושי

)שיכולה להתבטא למשל בבלבול, קושי במיקוד, ארגון..( למערכת המטבולית 

)אימפולסיביות , קשיי ארגון במרחב, בתנועה ובזמן וכו'(   הגבול בין פנים חוץ פרוץ 

יש קושי לסנן גירויים שבאים מהעולם החיצוני.  – ומציף.  בתנועה שבאה מבחוץ

י החוצה תוך הקשבה לשיח, למקום יש קושי להביא עצמ – בתנועה שבאה מבפנים

הפרעת הקשב של הפרט משקפת הפרעה  – לכללים ולמרחב. בהיבט הגבוה

אנו נדרשים לשוב ולהקשיב לעצמנו, לפעימה  – גדולה יותר בקשב בחברה שלנו
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ככל שיעורר הזיכרון הזה  .שלנו, ומתוך כך לאחרים. ולהיזכר שכולנו זרע כוכבים..

יות קשב יהיו במרחב. הילדים הם במידה מסוימת סוג בתוכנו כך פחות ופחות בע

 של תמרור, או של זרקור שמפנה את המבט אל תקשורת פנימית וחיצונית..

האם אתה מכיר באופן אישי מעצמך מקומות כאלה? אם כן כיצד אתה  .8

 מתמודד אתן או התמודדת?

 אין לי את המאפיינים הקלאסיים של ההפרעה... אבל אני מכירה את המקום

שפחות קשוב לעצמו. הפרעת קשב פנימית.. אני מכירה את הנטייה להיות קשובה 

למה שקורה בחוץ, לצרכים ולהתרחשות של העולם ולא מספיק לנשום את הצרכים 

 שלי. עבודה על קשב מבחינתי זו עבודה על החיבור הזה. 

 כיצד משפיעות מבחינה חברתית ותקשורתית לקויות של קשב וריכוז? .9

ב משפיעה על כל רמות התפקוד של האדם. היא חלק מהישות של הבן בעיית קש

אדם ולכן הולכת איתו לכל מקום..מבחינה חברתית. כיוון שהמקום הרגשי נפגע 

נצר דימוי עצמי נמוך שיוצר קשיים חברתיים. הרבה פעמים אלו ילדים שלא קוראים 

לא גורף. חייבת  מפה חברתית נכוו, ומפרשים לא נכון סיטואציות. לעומת זאת זה

 לציין שיש ילדים עם הפרעת קשב שדווקא המקום החברתי הוא מוקד הכוח שלהם

הם מנתבים את כל אנרגיה ההתלהבות והיכולת לראות תמונה רחבה למקום  –

מבחינה לימודית קשיי קשב משפיעים על יכולת להתארגן במחשבה,  סוציאלי.

מן.  זה יכול להיות ילד עם הבנה ולשמור על סדר בהירות התמדה וריכוז לאורך ז

חשבונית או  שפתית מעולה ביותר אך קשיי הקשב מאד יקשו עליו לפעול 

 במיטביות. נוצר פער אדיר שהוא מאד מתסכל ויוצר קשיים רגשיים. מעגל שכזה. 

תאר אם אתה יכול סיטואציה של הצלחה חינוכית בהקשר של בעיית   .10

 קשב וריכוז?

י לאפיין הצלחה ספציפית. לא רוצה לחוות את הדברים קשה ל – הצלחה חינוכית

מקום של הצלחה או כישלון. בדרך כלל רואה התקדמות שהיא תהליכית ולא זינוק 

וזה  'ו 'מנקודה לנקודה. יכולה לראות ילד שלומד לעבוד עם הקושי לקראת כיתות ה

ותר מתבטא ביותר מוטיבציה אחריות ורצון. וזה הולך ומשתפר דווקא מאוחר י

כשנכנס יותר רצון לקבל עזרה ולהתחזק מבפנים. הרצון  שנרתם לכוחות  –בנערות 

 האני פה הוא מאד מהותי ואצל קטנים זה אלמנט עדיין מאד בוסר..    

 

 

 

 

 



 53 

תלמידת תיכון בכיתה י' בתיכון ולדורף,  –ו. ראיון עם מיה קרנר 

 המאובחנת עם הפרעות קשב

 

 מהו קשב בשבילך? .1

ו היכולת לדעת את הקורה בתוכי או בסביבתי, לעכל אותו ולהכיל קשב בשבילי ז

אותו. זו יכולת שהיא לא קלה לי ודורשת מאמץ, אך יחד עם זאת חשובה לי 

 והכרחית עבורי בכדי שתהיה לי את היכולת להגיב, להתבטא, להכיל ולהתפתח.

 כיצד היית מאפיינת הפרעת קשב וריכוז? .2

ז בשתי צורות עיקריות והשילוב בין שתיהן. האחת, הייתי מאפיינת פרעת קשב וריכו

היא צורה מלאת היפראקטיביות, אימפולסיבית, תנועתיות יתר, חוסר שקט 

ופעלתנות לעומת הצורה השנייה, אשר אותה הייתי מאפיינת בחולמניות, ניתוק, 

, הוא השילוב ADHDוריחוף. וישנו המצב השלישי, בין המוכרים ביותר, שזה בעצם 

 שתי הצורות הקודמות אשר מאופיין פעם בצורה זאת ופעם בצורה זאת.בין 

מהם המקומות שבהם הפרעות קשב וריכוז מתגלות והיכן הם המקומות  .3

 שפחות רואים אותן?

המקומות בהם בד"כ מתגלות הפרעות קשב וריכוז הם מסגרות אשר מקשות על 

מטי, שיחות אשר בעל ההפרעה, משימות אשר הוא אינו מסוגל לבצע באופן אוטו

אינו רגיל לנהל, ומצבים חברתיים בהם הוא לא רגיל לעמוד. המקומות שההפרעות 

פחות נראות הם מקומות בהם לבעל ההפרעה יש שליטה, כאשר נמצאים במקום 

 אשר בו אין דרישה רבה ממנו לביצוע פעולות מורכבות.

 כיצד את מתמודדת עם הפרעות קשב וריכוז? .4

פרעת קשב וריכוז עם לוח זמנים אני מנסה להתמודד עם כך מבחינת השילוב של ה

שלמדתי את הזמן שלוקח לי לבצע כל דבר ואני משתדלת להכניס אותו כראוי 

בלוח הזמנים שלי. אמנם התכנון שלי פעמים רבות לקוי אבל אני עובדת על זה. 

ע"י  ובכללי, כאשר אני לא מרוכזת ולא מצליחה להקשיב, אני מנסה להוציא אנרגיה

ספורט או רענון. אם אין לי את האופציה הזאת, למשל בזמן מבחנים אני עושה את 

המיטב להתמסר למטרה שלי, במקרה של מבחן, לסיימו בהצלחה. לפעמים בזמן 

מבחן, אני שותה מים ולוקחת רגע לנקות את כל קצות המחשבה המבולבלים על 

 מנת שאוכל להתרכז באחת.

 ?מהו לדעתך מקומו של הבית .5

תפקיד הבית לדעתי הוא להכיר את ההפרעה שלי כאינדיבידואל, להכיל אותה, 

לדעת לעזור לי כשקשה לי, לדעת מתי קשה לי, ואף פעם לא להישבר כי זאת 

  הורות מאתגרת עבור ההורים.
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 מהן לדעתך הסיבות לביטויים של קשב וריכוז? .6

ורות בנקודות מפנה אני מאמינה שפעמים רבות הסיבות לביטויי קשב וריכוז קש

חשוב של בעל ההפרעה החל מטראומות ועד רגעיו השמחים ביותר. מרגע שהייתו 

בבטן או אפילו גלגלו הקודם ועד רגעים שחווה עד לפני מספר שניות. כל נפש 

בעולם הזה עוברת מסע אינסופי בו היא משתנה, אוספת פירות לדרך, נותנת פירות 

סע זה רבות הנפשות אשר פוגשות באירועים לעולם, מתעצבת ולומדת. במהלך מ

אשר יוצרים בהם תהליך פנימי שמשנה אותן, ומביא לחייהן את הפרעת הקשב 

 וריכוז או מגדיל את סיכוייה, להיות חלק מהמסע של הנפש בעתיד.

כיצד משפיעות עליך מבחינה חברתית ותקשורתית לקויות של קשב  .7

 וריכוז?

חה, לעיתים מורידות לי את הביטחון לדבר כי ההפרעות די מקשות עלי במהלך שי

אני חוששת לפלוט משהו שהוא לא קשור או לא במקום מתוך דחף אימפולסיבי. 

הרבה פעמים אני שוכחת מה רציתי לומר ואז השיחה נתקעת או מסתיימת, דבר 

שמפריע מאד בתהליך יצירת קשרים חברתיים. אך מהצד השני, הפרעות קשב 

לך כלים חברתיים מאד חשובים במיוחד ביצירת קשרים עם  וריכוז יכולות לתת

 ילדים/אנשים אחרים בעלי הפרעות דומות או שונות. 

האם את חשה שיש השפעה של הפרעות קשב וריכוז על תהליך הלמידה  .8

 שלך?

ברור. הפרעות קשב וריכוז הם חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה שלי. גם בלמידה 

דה שהיא פנימית. בד"כ בתהליך לימודי חיצוני ניתן בית ספרית ומעשית וגם בלמי

להבחין יותר בקלות בהשפעה של הפרעות הקשב שלי כך למשל, הזמן שלוקח לי 

להכין שיעורי בית, לפתור מבחנים, או אפילו רק לכתוב משפט במהלך השיעור, 

 הוא ארוך יותר מהציפייה שלנו מאנשים ללא הפרעה, בצורה משמעותית.

ת ההשפעה על תהליך הלמידה הפנימית קשה יותר לראות פעמים לעומת זאת א

רבות אך היא גדולה ואף חשובה. למשל הדרך בה אני חושבת, מעכלת דברים 

 בעולמי הפנימי.

מניסיונך האישי, אילו דברים, יכולים לתמוך בילדים עם הפרעת קשב  .9

 וריכוז ?

א אפשרית אך מאד מניסיוני האישי, תמיכה בילדים עם הפרעות קשב וריכוז הי

אינדיבידואלית. לכל ילד עוזרת צורת תמיכה שונה, כל ילד זקוק לתהליך עזרה 

שונה. אך ישנם דברים מאד בסיסיים אשר יעזרו לכל ילד בעל הפרעת קשב וריכוז 

 שהם: להקשיב לו, לראות אותו, להכיל אותו, לאהוב אותו כמו שהוא ולדעת אותו.

 

  


