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?מה יהיה לנו במפגש

.מהי הפרעת קשב–נסרוק בקצרה 1.

נכיר את אתגרי הפרעת הקשב ובמיוחד בימי הלמידה  2.

.מרחוק 

.כלים פרקטיים להתמודדות 3.



הילד לא מרוכז 

הוא לא מקשיב

הגיע הזמן לנפץ מיתוסים על  
הפרעת קשב

הוא עסוק בהכל חוץ מלימודים



. התפתחותית–הפרעה נוירו *

-A.D.H.D-מוכרת כ

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

:  מאפיינים המחולקים לשתי קטגוריות 18

.קשבקשיי✓

.אימפולסיביות-( פעלתנות יתר)היפראקטיביות ✓

DSM 5מתוך *

?מהי הפרעת קשב



שלושה תתי סוגים של  
הפרעת קשב וריכוז

DSM 5מתוך *

קשיי קשב

ADD

היפראקטיביות 

ואימפולסיביות 

ADHD

משולב 



!יש לכולם הפרעת קשב



...הפרעת קשב חולפת בצבא

ביחסים בעבודהבלימודים
בין אישיים

בדימוי  
העצמי

הגילאים ורמות  , הפרעת קשב נמצאת בכל שכבות החברה

.  האינטליגנציה

אינה דועכת בגיל מסוים ויכולה לבוא לידי ביטוי בתחומי חיים שונים  

:



אתגרים בלמידה מרחוק

.יש זמן מעבר עד הגעה לכיתה–התארגנות לבית הספר 
.דקות לפני תחילת השיעור5קם –במרחב הווירטואלי 

.לרוב הציוד מוכן מראש–התארגנות בכיתה 
חיבור טכנולוגי בנוסף לציוד של -התארגנות במרחב הווירטואלי 

.השיעור



אתגרים בלמידה מרחוק

.יש לנו שליטה על התנהלות של התלמיד–בכיתה
התלמיד יכול לקום באמצע השיעור יכול לכבות -במרחב הווירטואלי 

.את המסך ואת הרמקול

במידה ויש התנתקות מהשיעור אפשר לנהל את זה ולתת  –בכיתה
.מענה בהתאמה

ישנו יותר קושי  . מעביר מסכים, בוהה במסך-במרחב הווירטואלי 
.לנהל את המרחב עצמאית

לוח זמנים משובש חוסר וודאות
.יש צורך בוודאות ושגרה



!עובדה
,  הפרעת קשב אי אפשר לתקן

!אפשר לנהל



כלים ללמידה מרחוק

ילדים עם הפרעת קשב צריכים 
.לדעת מה מצופה מהם



המוח " ולחמם"בתחילת יום להמריץ את מחזור הדם 
.הצלבות–אפשר לעשות כתרגיל כיתתי 

תרגילי מיקוד

–אחרי הפסקה או בתחילת כל שיעור 
.שניות כל רגל20עמידה על רגל אחת  



תרגילי הפוגה

.10על הקבוצה לספור עד –משימה קבוצתית 1-10:לספור מ
:חוקים בסיסיים4
.רק אחד יכול לומר את הספרה1.
.אסור ששכנים לקובייה יאמרו את הספרה ביחד2.
.אסור ששני ילדים או יותר יאמרו ביחד את הסיפרה3.
!אסור לתכנן4.

.אחד הילדים יכול להוביל את התרגיל–" המלך אמר"



לפני השיעור–כלי ראשון 

מהטרמה ללמידה יעילה
.תאום צפיות והסכמות משותפות, שפה משותפת

-מעמד למורה 

אט ממתין לכם המעמד למורה להדפסה 'בצ

פירוק משימה   –סביבת עבודה מותאמת 

o ללמודלךאיפה הכי נוח?

.חדר נקי מהסחות➢

.להיות עם אוזניות➢

o משימהלךבמה יש?

o כדי לבצע  אתה צריך מה

?את המשימה



?ללמודליאיפה הכי נוח 1.

?משימהליבמה יש 2.

לעשות כדי  ה/אני צריךמה 3.

?לבצע את המשימה

? ת עזרה/האם אני מבקש4.

?ממי

?במה

מהטרמה ללמידה יעילה
.שפה משותפת תאום צפיות והסכמות משותפות

-מעמד לתלמיד 

אט ממתין לכם המעמד לילד להדפסה  'בצ



אט ממתין לכם המעמד למורה ולתלמיד  'בצ
להדפסה 

איפה הכי נוח מקצוע

?לך ללמוד

במה יש לך  

?משימה

מה אתה צריך  

לעשות כדי 

?לבצע משימה

מי יכול  

?לעזור לך

?במה

?הצלחתי

?במה

שאלות  4בחדרך"תנ

שהמורה כתבה

לפתוח  

,  מחברת

,  עיפרון מחק

סרגל

אבא

אמאלענות בחוברת4מ "חוברת עבחדרחשבון

10לקפוץ במרפסת  ספורט

פעמים

,  נעלי ספורט

מכנס נוח

אני



שאלותלשאול, לתת פתרונות לא–הסוד הוא 

השליטהלילד את נותנים–על ידי שאילת שאלות

.ללמוד בעצמו על עצמוואת היכולת 

.ה/ובכך להעביר את האחריות של העשייה לילד



חובה ליצור שפה משותפת בין כל  
הצוות המקצועי שנמצא  

באינטראקציה מול הילד על מנת  
.ליצור המשכיות והתמדה



מהטרמה ללמידה יעילה–כלי שני 

–מתן אפשרויות לתקשורת יעילה בזמן השיעור 

–הילד יכול להגיב מבלי להצביע -יתרון 

מאפשר דחיית סיפוקים

הודעה אישיתהודעה בקבוצה



שיח ויזואלי
ADHD SHOP

מאפשר שיח ויזואלי בתוך המסך–יתרון 



–שימוש בתוכנות שונות -במהלך השיעור 

לאפשר זמן תרגול  

.שימוש בטכנולוגיה לטובת הלמידה-יתרון 

מאפשר החזקת קשב על ידי מתן גירויים  

.ויזואליים מחשבתיים

–חדרים 

משימה עם מכוון  

.ממוקד לעשייה

משימה או מספר  

מאפשר  , שאלות

משוב מיידי

הקלטה של שיעור

אפשר לחזור ולשמוע את  

.ההסבר שוב



משוב אישי קצב אישי

?במה הצלחתי1.

?מה אני צריך לשפר2.

?מי יכול לעזור לי3.

?במה אני מבקש עזרה4.

מאפשר משוב ולמידה עצמאית–יתרון 

אט ממתין לכם המעמד למורה ולתלמיד  'בצ
להדפסה 



חוק הייאוש

3 5 7



,אנחנו יכולים לעשות כל מה שנרצה"
."בכך מספיק זמןנתמידאם רק 

הלן קלר



–סיכום 

.המחולקים לשתי קטגוריות-מאפיינים להפרעת קשב18יש ➢

.הפרעת קשב באה לידי ביטוי באופנים שונים➢

.לכל תלמיד יש את המאפיינים והעוצמות הייחודיים לו➢

.אפשר לנהל, הפרעת קשב אי אפשר לתקן➢

.כאנשי חינוך יש לנו את היכולת להשפיע על הילד, לנו➢



–סיכום 

.מעמד לתלמיד, מעמד למורה–מהטרמה ללמידה יעילה ➢

.שימוש בטכנולוגיה לטובת הלמידה➢

.משוב אישי➢

.  חשוב ליצור המשכיות מעבר לשעת המפגש

לעדכן את כל השותפים  , לאחר הסיכום עם התלמיד

.  על מנת לאפשר את יישום התהליך

מעורבותך האישית במעקב  

.משמעותית להצלחת התלמיד



למרות שאף אחד לא יכול לחזור אחורה וליצור התחלה  "
..."כל אחד יכול להתחיל מעכשיו וליצור , חדשה

קרל ברד

עם איזו תחושה אני  

?יוצאת היום מהמפגש

www.menti.com: כנסו לכתובתאו סרקו את הברקוד 

351810: והזינו סיסמה

http://www.menti/com


מרחב המאפשר לנהל את הפרעת הקשב ולגלות את הברכה שבה



–הצגה עצמית 
בוגרת תואר במדעי החברה והרוח ומאמנת אישית המתמחה  

.שנים בחינוך הבלתי פורמאלי13-כ. בהפרעות קשב
מפתחת ערכת בקלפים המאפשרת מרחב המאפשר לנהל את  

.הפרעת קשב ולגלות את הברכה שבה
ילדים  , מלווה אישית וקבוצתית, מעבירה הרצאות וסדנאות בנושא

,  בשיטת רביב להצלחה דרך התאמת תהליך אישיומבוגרים
.התנסות ואסטרטגיות מותאמות

המפגש נבנה מתוך הקושי שלי להעביר שיעורים בזום וקושי  
.שנתקלתי עם התלמידים שלי



–דברי פתיחה 
המטרה של המפגש היא להכיר את האתגרים של הפרעת  1.

קשב ובמיוחד בימי הלמידה מרחוק  
מהי הפרעת קשב–מפגש הקרוב נסרוק בקצרה 2.
נדבר על האתגרים הבאים עם הלמידה מרחוק3.
–נחשוף כלים פרקטיים להתמודדות 4.
חשוב לי  , גנריםחשוב לי להדגיש שהכלים שאציג כאם הם 5.

שתבינו את המתודה מאחורי כל כלי וכך תוכלו להתאים את  
☺הכלי באופן אישי לתלמידים שלכם דרך הקובייה

אני פחות רואה  , הודעה אישית, בצאטבמהלך המפגש ניתן להגיב 
...הרמות יד


