
לקות למידה
הפרעת קשב  
ומה שביניהן

פסיכולוגית חינוכית מומחית-שני סולר מיכאלי

,  מומחית ללקויות למידה, נילי רוזנטל מנור

מנהלת מרכז קשובים. מאבחנת דידקטית



למידה כתהליך רגשי  

?שאני יכול? האם אני חושב שאצליח? איזו מוטיבציה יש לי ללמידה•

. היוולדנותפיסה שנבנית על בסיס אלפי רגעים וחוויות שמתחילים מיום 

?  ממה אני חושש? מה אני מרגיש תוך כדי הלמידה•

.  מפעילה את המוח הקדום ולא את הקורטקס הפרונטלי, חרדה כמשתקת



למידה כתהליך רגשי  

?  האם אתגר מדרבן אותי או מייאש אותי? קושי? דחיית סיפוקים? איך אני מתמודד עם כישלון•

?  מה המדד שלי להצלחה

?  מה היחס שלנו ללמידה? אילו תפיסות אנחנו כהורים מנחילים הלאה

?לעבור אבחון? האם אני מוכן להיעזר•



גורמים לקשיים לימודיים

מצב סוציואקונומי ירוד שאינו מאפשר גיוס  : כגון, תנאים שאינם מאפשרים למידה)סביבה מקפחת 
(  משאבי סיוע

היעדר ('שיטת הוראה שאינה מתאימה לילד וכו, מורה/איכות ההוראה: כגון)הוראה לקויה 

אסטרטגיות יעילות ללמידה

('מצב בריאותי וכו, משבר בטחוני, עקב קשיים רגשיים)אי פניות ללמידה 

הפרעת קשב וריכוז

לקות למידה



על החומר  איתואתמול כשעברתי "
....ראיתי שהוא יודע אותו וזוכר מצוין

הכל!.....כלום-כשהגיע למבחן
"deleteכאילו עשה !....נמחק



הגדרה-לקות למידה

.  התפתחותית שמקורה במנגנונים המוחיים האחראיים על עיבוד מידע-הפרעה נוירו

הבנת  , קריאה, זוהי הפרעה מתמשכת הפוגעת באחד או בחלק מתפקודי הלמידה כגון

חישובים מתמטיים והיגיון מתמטי, כתיב, הבעה בכתב, הנקרא

בדרגות חומרה שונות  15%-ל5%מקובל לציין שכיחות הנעה בין . לקויות למידה הן לקויות שכיחות באוכלוסייה*

(Altarac and Saroha 2007; Barbaresi et al. 2005; Katusic et al. 2009 )



לקות בקריאה  
דיסלקציה

קושי ברכישה תואמת גיל של הקריאה  

איטיות בקריאה

שיבושי קריאה

קושי בהפקת משמעות מן הנקרא

קושי בהתמודדות עם טקסטים ארוכים ובהבנתם

:  סיבות אפשריות

מודעות פונולוגית נמוכה✓

קשיי שיום ושליפה✓

מודעות תחבירית נמוכה  ✓

קושי בעיבוד מידע חזותי✓



-לקות בכתיבה
דיסגרפיה

סרבול בכתיבה/קושי

איטיות בכתיבה  

שגיאות כתיב מרובות

ניסוח שגוי של משפטים

הימנעות מכתיבה או שימוש בתשובות קצרות

לטובת  )פ "פער בין הבעת ידע בכתב להבעת ידע בע
(   פ"ההבעה בע

:  סיבות אפשריות

מוטורי-קושי גרפו✓

יד-קושי בתיאום קשר עין✓

כגון קושי בהבחנה בין צלילי שפה וקושי  )קשיים שפתיים ✓

(  בקישור בין צליל לאות

(כגון קושי בהבחנה בין אותיות)קשיים בהבחנה החזותית ✓

אות כצורה כגון קושי בזכירת)קושי בזכירה החזותית ✓

(ותבנית כמילה



-לקות בחשבון
דיסקלקוליה

,  גיל של מיומנויות החשבוןקושי ברכישה תואמת
בהבנת מושגים מרכזיים בחשבון ובביצוע פעולות  

(בדרך כלל מתגלה כבר בגיל צעיר)החשבון 

יכולת  , כגון השוואה בין כמויות)קושי בהבחנה הכמותית ✓

(  אומדן

כגון רצף של מספרים ורצף פעולות  )קושי בהבנה של רצף ✓

(חשבוניות

כגון אי יכולת ללמוד מונחים מתמטיים  )לקות למידה שפתית ✓

(.או לתרגם בעיה מילולית לתרגיל

: סיבות אפשריות



קריטריונים להבחנה של לקות למידה

חודשים לפחות למרות התערבות ממוקדת6הנמשכים קשיים בלמידה ובשימוש במיומנויות אקדמיות . 1

בהתאם לגיל הכרונולוגי של הפרטבאופן מהותי וכמותי מהמצופה המיומנויות האקדמיות נמוכות . 2

יתכן שמלוא היקפם יבוא לביטוי רק בשלב מאוחר יותר  אך , הקשיים בלימודים החלו במשך שנות הלימודים בבית הספר. .3

.כאשר הדרישות לכישורים אקדמיים עולים

, קשיים בראייה ושמיעה, איחור התפתחותי כללי, הקשיים בלמידה אינם מוסברים טוב יותר על ידי לקות אינטלקטואלית 4

שליטה נמוכה בשפת ההוראה או הוראה חינוכית בלתי  , סוציאלית-מצוקה פסיכו, הפרעות מנטליות ונוירולוגיות אחרות

.  מתאימה

ילדים עם לקות למידה הם בעלי אינטליגנציה תקינה    *



דגשים בהגדרה המחודשת-לקות למידה

:בעבר

יש להוכיח פער בין מנת משכל להישגים לימודיים

(2016הנחת העבודה במשרד החינוך עד ל )

:כיום

הפער כקריטריון לאבחנהביטול

התערבות כתנאי לאבחנה : של קריטריוןהוספה 

Learning Disability" לקות למידה"במקום  Disorder Learning"הפרעת למידה"מעבר לשימוש במושג 



הפרעת קשב וריכוז

attention deficit hyperactivity disorder

התפתחותית-הפרעה נוירו

קושי במיקוד קשב עקב מוסחות

מופיעה סביב פעולות של רצף סדר וארגון

!(אך לא בהכרח)מלווה במקרים רבים באימפולסיביות והיפראקטיביות 

יציבות והתמדה, ניכרת לרב בלמידה ובכל פעולה שדורשת התארגנות



הפרעת קשב 
בהקשר של 

למידה

פער משמעותי בין יכולות חשיבה להישגים לימודיים✓

בתכנון  , בארגון הציוד הלימודי, קשיי התארגנות בבוקר, לדוגמה-קשיי התארגנות✓
וניהול זמן ועוד

בבלגן גדול  , כאשר כל הבית נמצא בילקוט, או לחלופין, ילקוט ריק✓

ילד שמקדיש שעות רבות להכנת לשיעורי הבית, לדוגמה-איטיות בביצוע מטלות✓

דפוס של דחיית מטלות-דחיינות✓

קשה להירדם בלילה, קשה לקום בבוקר–" שעון הפוך"בעיות שינה בנוסח ✓

יוצא ממבחן בתחושה שהצליח  -תוצרי הלמידה שאינם תואמים את ציפיות הילד✓
(אינו מעריך נכון את הידע שלו)אבל מקבל ציון נמוך 

או קיצוניות למצבים חברתיים/תנודות במצב הרוח או תגובות אימפולסיביות ו✓

,  או לחלופין, נטייה לתזזיתיות, קושי לשבת במקום אחד לאורך זמן, חוסר מנוחה✓
נטייה לחולמנות

מוסחות ואסוציאטיביות✓

קושי להבחין בין עיקר לטפל  ✓



לקות למידה והפרעת קשב וריכוז

(מהמקרים80%כ )של שתי הלקויות  ( קומורבידי)שכיחות גבוהה של קיום בו זמני 
Barkley 1990,1994; Mayes et al., 2000

לעיתים קרובות היא נלווית  , אף שהפרעת קשב אינה נכללת בהגדרה של לקות למידה
.  אליה ואף יכולה להחמיר אותה

al., 2000T;T; AVDSRV AK VPRG, EAC THBV BFKK, CVDSRV AK AKEU, 
KNHSV



תפקודים ניהוליים

executive functions

התמדה

ויסות  

תגובות

התארגנות

זיכרון  

עבודה

ניהול זמן

הפעלת  

בקרה

ויסות  

תגובות

יוזמה

התמדה

גמישות

קשב



כל המתקשים בלמידה זקוקים לסיוע

אולם דרכי העבודה תהיינה שונות  
בהתאם למקור הקושי

ההבחנה המבדלת חשובה מאוד, לכן



עבור ילד עם 
-לקויות למידה 

–התמונה מורכבת עוד יותר 

–צבר סביר להניח הרבה חוויות של קושי •

,  "אני כלום)"ערך עצמי שהולך ומתעצב 

לימודים זה לא ", "אני לא מסוגל"

"(.   בשבילי

למה אני  )"ייתכן ומרגיש לא מובן לעצמו •

קשייו עלולים להיתפס –ולסביבה "( ?ככה

חוסר  , עצלנות, זלזול, כחוסר מוטיבציה

. יכולת



עבור ילד עם 
-לקויות למידה 

הרבה אנרגיות  , ייתכן ומרגיש שונות וחריגות•

.שמופנות להתמודדות רגשית

ידוע כי בקרב ילדים לקויי  –מורבידיות -קו•

ישנו יותר דיווח  , למידה או בעלי הפרעת קשב

על סימפטומים של דיכאון וחרדה והם חווים  

.יותר בדידות וחוסר ביטחון עצמי

.הלקות לא נגמרת בבית הספר•

.מדגיש את חשיבות ההתערבות המוקדמת•



עבור ילד עם 
-הפרעת קשב 

-חוויה בסיסית של חוסר ארגון וקושי בוויסות 

ניהול וסינון , קשיי הקשב קשורים בוויסות•

.  אבל גם בוויסות וניהול של רגשות, של מידע

לעתים ישנו איבוד של חלק מהמידע  •

מהסביבה בשל מוסחות וזה יכול ליצור קשיים 

. חברתיים

אימפולסיביות והיפראקטיביות בהקשר  •

החברתי  



עבור ילד עם 
-הפרעת קשב 

מתבגרים עם הפרעות  , בהיעדר טיפול מתאים•

קשב נמצאים בסיכון גבוה יותר לשימוש  

סיכוניותבחומרים מסוכנים ולהתנהגויות 

.  באופן כללי

חשיבות לדגש על נקודות  -הרבה יתרונות •

החוזק



?  אז מה נעשה באבחון בהקשר זה

.לאינפורמציה מההורים, "(אינטייק)"חשיבות לשיחה המקדימה •

–התרשמות מההיבט הרגשי •

"(.  השלכתיים)"התנהלות בזמן האבחון ומבחנים רגשיים , באמצעות שיחה

.נרצה להעריך את הכוחות להתמודדות ומה יעצים אותם•

.  לא כל אחד מופנה לטיפול, התייחסות בהמלצות•

.  חשיבות התהליך לילד ולהוריו, עבודה של כלל המשפחה•



אבחון דידקטי✓

אבחון פסיכולוגי✓

(דידקטי-פסיכו)אבחון משולב ✓

אבחון קשב✓



('כתב וכו, כתיב, בכתב/פ"הבעה בע, הבנת הנקרא, קריאה, כגון)תפקודי קריאה וכתיבה ❑

('זיכרון חזותי ושמיעתי וכו, כגון תפיסה חזותית)יכולות חשיבה ותהליכי עיבוד מידע ❑

('רמת קשב וכו, סגנון עבודה, שימוש באסטרטגיות, כגון)התנהלות בלמידה ❑

מתבצעת בנוסף במידת הצורך-הערכת התפקוד במתמטיקה ובאנגלית*

מאבחן דידקטי: הגורם המאבחן



יכולות חשיבה ומנת משכל❑

השפעתם של תכנים רגשיים על הלמידה❑

('רמת קשב וכו, סגנון עבודה, שימוש באסטרטגיות, כגון)התנהלות בלמידה ❑

פסיכולוג קליני או חינוכי: הגורם המאבחן



חינוכי/מאבחן דידקטי ופסיכולוג קליני: א מומחה בתחומו"כ, י שני אנשי מקצוע"עאו חינוכי /י פסיכולוג קליני"אבחון זה מתבצע ע

פסיכולוגי משליםאבחון+דידקטיאבחון 

דוח האבחון הפסיכולוגי נכתב בהלימה לממצאי האבחון הדידקטי



אבחון להערכת תפקודי קשב וריכוז

נוירולוג או רופא ילדים שעבר התמחות בתחום, פסיכיאטר: הגורם המאבחן

 ,T.O.V.Aכגון)יתבצע אבחון ממוחשב , ובהמלצת הגורם המאבחן, במידת הצורך
MOXO, B.R.C)



הערכת תפקודי הלמידה והמנגנונים העומדים בבסיסם

וקשייםחוזקותמיפוי 

אפיון פרופיל תלמיד

המלצות לדרכי למידה והיבחנות כבסיס לתכנית התערבות

הפניה לגורמי טיפול מתאימים=המלצות להמשך טיפול



הערכה של  : המידע המתקבל
תפקודי הלמידה והמנגנונים  

העומדים בבסיסם

רמת  : המידע המתקבל

האינטליגנציה והשפעתם של  

תכנים רגשיים על הלמידה

תגבור  :ס"סיוע במסגרת ביה

שעות  , שעות פרטניות)לימודי 

(אופק

שעות  )הוראה מתקנת : ס"סיוע בביה

(שילוב במסגרת הכיתה

מעבר למסגרת של החינוך  :או

ס לחינוך  "כיתה קטנה או בי)המיוחד 

(  מיוחד



התאמות בדרכי היבחנות

לפצות על קשיים מטרתן , ההיבחנותבתנאיההתאמות בבחינות הבגרות הן שינויים "

לתלמידים עם ליקויי למידה לעקוף את  הן מאפשרות , כך. באופן העברת הידע 

"על בסיס שוויון הזדמנויות, תחומי הקושי ולתת ביטוי הולם לידע שרכשו

מתוך אתר משרד החינוך*



פדגוגית  -על מערכת החינוך מוטלת האחריות לקדם תהליך של התערבות פסיכו

או הפרעת קשב/לתלמידים עם לקויות למידה ו

הקלות≠ התאמות 



בית הספר היסודי

במהלך הלימודים יתבצע תיעוד שיטתי של תגובות התלמיד להתערבויות ולהתאמות  

(בחינת התקדמות עם מתן סיוע מתאים)בדרכי הוראה 

ס ימליץ  "צוות ביה, במקרים בהם התמונה אינה ברורה והתקדמות התלמיד אינה מספקת

על ביצוע אבחון מתאים להעמקת בירור מקור קשיי התלמיד

יש להימנע ככל הניתן ממתן התאמות בדרכי הבחנות שכן אלו עלולות לגרום לפגיעה  

בהתפתחות כישוריו של התלמיד  



חטיבת הביניים

התכנית המערכתית לטיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב-"מלקויות ללמידה"

איתור וטיפול בתלמידים עם לקות למידה

מיקוד בדרכי הוראה ולמידה



חטיבת הביניים

במהלך הלימודים יינתנו התאמות בדרכי ההוראה בלבד

.  או עם חשד ללקויות למידה/יערך מיפוי כיתתי לאיתור תלמידים מתקשים ו' בתחילת כיתה ז

עבור התלמידים שאותרו תיבנה תכנית התערבות המבוססת על הוראה מותאמת והקניית מיומנויות  

.התהליך יכלול מעקב מתועד של התקדמות התלמידים. למידה

לאחר התערבות תלת שנתית זו יוחלט על נחיצותו של אבחון  



תיכון

:התלמיד יבחן בשני אופנים, לצורך כך. תיבחן נחיצותן של התאמות בבחינות הבגרות' בכיתה י

מבחן עם התאמות

מבחן ללא התאמות

במידה וימצא פער משמעותי בהישגיו בשתי צורות ההיבחנות יומלץ על מתן ההתאמות הנדרשות



?זקוקים למידע נוסף

?שאלות

?התלבטויות

!  נשמח לסייע. פנו אלינו


