
 בס"ד
 

  תהיבכ ADDהפרעת קשב וריכוז טיפול בהתחילת 
  

 אנשי חינוך נכבדים שלום וברכה!
 

 ורכוז קשבהסובלים מהפרעת  מבוגריםלפניכם כמה נקודות חשובות בקשר לצעירים וברצוני להביא ב
לאורך החיים.  שממשיכות זו.  הצלחות ה ובגישהבדרך מניסיון, ראיתי הרבה מאוד הצלחות  ADD/ADHD. ר][הקו"

  . חיוביעל הצד הוהתמקדות  בנוי על יתרונותיסוד ובסיס המודל (דרך או גישה) 
"מה זה אומר שיש לך  : אלא כתכונה באדם.  אני אומר לילדים ,הפרעת קשב וריכוז כמו הפרעהאת לא רואים  

ADD? מספיק לא לכן הם. קסים שלך הם כמו של אופניים, דומה לאוטו מרוץ, רק שהברך מח מדהיםפשוט יש לש 
, הרבה תחרויותבמודעות הזאת אפשר לנצח העם  ?אבל אתה יודע מה .לשלוט על המח כל הזמןכדי חזקים 

יתכן שמחוסר ידיעה '. ווכו,בעבודה  ספר, בחברהבלי ידיעה זו סובלים בבית, בבית  .ולהגיע יותר רחוק בחיים וכו'
שהסברנו את הפן האמיתי שיש בדבר יש ביכולתך להיות אלוף,  לאחרה בשם "הפרעה". אך עופים את התנזו מכ

    המטרה שלנו. ו. וז"אלוףאלא  ,לא סטנדרטי
להגיד . לא בכוונה הן ,ADDילדות /אני מבקש מכם לנסות להבין שהטעויות הנעשות ע"י ילדים ,יחד עם ידיעה זו

יותר חזק.  בעיות  למצמץ ואיכמו לבקש מבן אדם קצר ר זה ,וכו' יותר טובלחשוב או  זה להשתדל יותרכ לילד
של  זוהי רק התוצאהמיעוט השתדלות או רצון.  ן נובעות בגללאינ ,אימפולסיביותהוזמנים, ה, ארגוןה, התמקדותה

  .  מהגנים תומושפעבתורשה  תשעובר וזו תכונה של המח שלהם, הביולוגיהמבנה 
 ,יצירתיות, כמו: ADD עםילדים ב המעלות הטובות שנמצאותכל לשגורמים  גניםהאותם גם הם גנים אלו אבל 

בוע, י, מחשבה מחוץ לראותם, התמדה בדבר שמעניין סקרנות , חן, דמיון,טוב לב ,אינטואיציה, רגש  ,כחהרבה 
ויתמסרו למען , הגבוה אינטליגנציה בעלי גםהם  מקריםמין הבהרבה  .טיפוסים רוחניים יותרהאמת, וגם  חיפוש

    .רבות המעלות ועודהזולת. 
ם, לא נורמלי ,יםכמוגבלעל עצמם  לחשוב לתלמידיהם  ות לא יגרמומלמדים/ההכי חשוב הוא ש הדבר

המח כבר לא  ,כשזה קורה .ןההגיו חוסם את(זה  .להוציא פחד מהכיתהכדאי משאר הכיתה. וכן  או פחות חולים,
שאפשר  ותלקבלת תוצאות הכי טובהמפתח לימודים וההרגש הוא כפתור ההפעלה של ) בצורה שכלית.לט קו

  לקבל.
 טוחה לכולם, בפרט לאלה עםבאווירה  שתהא צריך להיות מצב  הקו"ר, (ובפרט -הפרעת קשב ורכוז  

  גם כשעושים טעויות.  .)ינותחסד ומת = חורף צריך לפזר חו"םבימי ה
ישיבה לתקופה השיצאתי מארע לראש ישיבה שהקרין עלי אהבה ואכפתיות. פעם  ,זכיתי בתור בחור

שלח לי את זה מעבר נלמד ושהוא חשב עלי וצילם בשבילי את כל הספר . ועוד לא גמרתי את המבחנים ,ארוכה
שהוא  כמההיה  בלי ספר,ללי מילים וב ,שלמדתי ממנואבל הלימוד , אני לא זוכר - ם למדתי את זה או לאאלים. 

 וזה מה שגרם לי לחזור אותה תקופה,יל אותי במשך זה הדבר היחיד שהצלו ממני.  כמה שאכפתאוהב אותי ו
והוא החדיר לי ללב  יהיה מה שיהיה. י של ביטחוןלי אאצלכת  איתי עד היום. הוא יצר ההרגשה הזאת הובה. לישי

מקום  הייתההישיבה  . "מה יגידו עלי" :כמו דאגות, או מחשבות ,בושותבלי פחדים,  כל.ושוה ה ,שאני בסדר
אבל עשיתי את שלי והוא  ,טוב הייתי הכי. לא באופן טבעי המשכתי עם הלימודים בהתמדה גדולה, וששמר עלי

 , הע"ה' הרבה תלמידי חכמים מופלגים ב יש ברוך ,לב.  גם עכשיוה לי טוב על התההערכה שלו עש .את זה העריך
 ,אני לא הרב ולא הפוסק  .'היומי וכו ר מסכתות עם הדףגומ אניויתי לעשות סיום הש"ס, . זכואני ממשיך עם שלי

 ,מון, האהבהזה רק בזכות הא ,. ושוב פעםקלאור לנתיבתי יום יום. תודה ל לימודים האלה הםהו ,אבל אני ממשיך
   ושקבלו אותי בזרועות פתוחות כמו שאני.

 ולתלמידים ,לכם בכיתה בכלל ורכמה טיפים שיעז להלן ,איומיםהעם  והפסקה ,הכישרונותדגש על  מעבר לשימת
    בפרט: ADDעם 
 , מומלץ להפריד ביניהם ע"ייש כמה תלמידים כאלהבמידה ו. מת הכיתהבקד ישב  ADD כדאי שתלמיד עם .1

את השולחנות לסדר  -י אפשרזה . ואם בשבילם א טובהדוגמ שמהוויםילדים  ולהושיב בסביבתם ,ילד אחר
 .מוקדלהיות מ תעוזרכל הזמן  העובדה שיש מישהו שמסתכל עליך במעגל.

חלום, תנועת אם התלמיד היה באמצע לרחף או ל. לשים יד על הכתף שלוכדאי  ,אם מותר מבחינת החוק .2
 ., ותעודד אותוהיד תחזיר אותו לענינים

 .בהשקהה כחאת זה מחזק . קשר עיןליצור  .3
לק מרגיש שאתה מהווה חאתה  את השם שלך אתה שומעכש .הריכוזזה מקל על של הילד,  השתמשו בשמו .4

 .הכיתה חשות מן
אף פעם אל תשאירו את הילד בכיתה בזמן ההפסקה. הפעילות וההתעמלות נצרכים מאוד כדי למקד את  .5

 מתיחות גופניות מה טוב ומה נעים.קצת המח. זה משמש כתרופה.  אם אפשר להתחיל יום של לימודים עם 
אלו דברים פשוטים . תהתעמלומספיק שינה,  ,אוכל בריא: יהם יכולים לשמור על מח בריא ע"שזכיר להם לה .6

זה באמת לא וכו',  ימבוגיילהשתמש במכשירים אלקטרונים יותר מדי, כמו (וכן לא  .בריאות המוח שומרים על
 ).מוחטוב ל



 בס"ד
 

  ADDהם כבר למדו. תלמיד עםש ראותו ע"י שתדמו אותו למשהו אחלהם הסבירו  ,לומדים דבר חדשאם  .7
שזה דומה לו אם אפשר להסביר  ,תעצבן מתוך פחד של כישלון. לכןיחמם מהר ותיבין, שהוא לא י שמרגיש

מוחו והוא רגיע את יזה  ,'אותו תהליך של מחשבה רק עם שמות חדשים וכו דוגמאלמה שהוא כבר יודע, ל
 .אותו יהיה כלי קיבול מצוין למה שמלמדים

כבר . זה יעזור לו לא להתייאש עליהם השתלטטנים שאפשר ללחלק אותו לחלקים קכדאי נושא גדול, אם יש  .8
 .האואז להמשיך הל ,נקודה מסוימתבוגם להתרכז לפני שהוא מתחיל, 

מיעוט או אפס ו ,במשך היום וכו' , מקבלים הרבה ביקורת ADD - ר"והקעם ילדים  להצלחות שלהם.לב  שים .9
 אם זה היה מנת חלקו?מרגיש כל בנ"א היה איך  טוב.בהערכה והכרה 

   חיוכי  -היה בקשר עם ההורים. ותשמור על מצב חיובי  .10
ללקיחת אחריות באופן יעיל  השמוביל ,"אלא היא "פרשנות ,חת אחריותילק יסיבה לא האינ  ADDהקו"ר  .11

 .יותר
. הההתנהגות הלא טובעל הילד על הקושי שלו או את ם יאשהלאבחון מידות, תיכנס למלכודת של אל  .12

זה ענין אין י. רשה הוא ניורולוגותכונה שש היא  ADDר "והק. נגלית לעיניךהמהחיצוניות יותר עמוק תסתכל 
   .מידות אושל בחירה 

מות שקט גורהל מצד לצד על כל התלמידים. השניות של ייה ותסתכלה, תמתין שנשא אלוש אתהאחרי ש .13
 .יםוממוקד רנייםלכולם להיות עי

  א כח חזק]הו ידוע - [הלא.תבחר לענות את מיאתה לא יודע וש, אל שאלהתודיע לתלמידים שאתה שו .14
זכריה הנביא אומר (יא,ז) "ואקח לי שני מקלות לאחד קראתי נועם   .שנעולא לושתמשו עם חינוך ללמידה ה .15

ידך: עידוד כלל זה במקל נועם" בחינוך? נקוט י שור בשער ד פ"ב אומר מהו "לולאחד קראתי חובלים"  הע
  תר מאיומים או עונשים.ומשפיע יותר מעונש, ציון לשבח או פרס פועל י

לא ו לשאול להתביישאו , פחודשום סיבה ללו שלא תהיה ו. מתי שהוא צריך ל שאלותשאותלמיד לאת ה דעוד .16
  . לימודיםבלהתערב כלל 

את זה ביחד עם ו , ותרא(תלמידך)עומד מולךה האדםאת מפעילים שהרצונות והדברים את ון תקחו בחשב .17
  ויש לו כמה אפשריות להרויח יותר: מתפרנס מדגים, ,יג, למשלימה שאתם רוצים.  ד

  הריק כההחאת קניית תולעים ולהשאיר  אתלחסוך  . 
 למשל גלידה. .מה שהכי אהוב עליו את לתפוס בחכה 
  אבל ככה הוא יחסוך זמן וגם ירויח  ,כסף , תולעים עולות?  נכוןאת הדגיםלחשוב, מה באמת מעניין

כדי מה אני יכול לעשות  בו,תחשבו ממבט של הילד מה באמת מדבר לילד? תחש  .יותר דגים וכו'
בין דבר כבד שצריך לדחוף אותו (כמה זמן אפשר  כמו ההבדללקשר את זה ללימודים? ההבדל יהיה 

זה פישער מאן. מחנך  ייג באנגליתמעצמו.  ד ועשמתחיל לנסכבד  דבר לעשות את זה?)  לאותו כבר 
דל הורות ומשתדלים לגרי מה שאתם עושים, לוקחים נשמות טלגמזה יג כי יהוא יותר פישער מאן מד

 ג מאן=אדם.אותם לכבוד ולתפארת.  פישער=דיי
 .להם ולכם יותר מזה תעזוראין שום עצה ש. מהילדים האלה המעל הכל  תהנ. הםבוח"י  .18

  

 ADD להפרעת קשב וריכוז וקאוצ'רמטפל    לברטאוי יצחק ל
  120  מגיל הרך עד

             ly@normalyplus.com        052-766-2649 
  

.  מחנךבשהרי זה לא נעשה בכיתה ולא תלוי  ,תרופותעל עניין הל לא דיברתי "טיפים הנב 
לא  ,על זה לשאול ולדבר עם התלמידאמנם בשום פנים ואופן אין למחנך . וודאי שיש מקום ללקיחת תרופה

לחשוב היא  העצה  שאנחנו אומרים לצעירים. לחינם דבר זה גרם ויגרום הרבה נזק .בכלל ,ברבים ולא בצינעא
, הורים: לעצה טובה לכל העולם זו. שאפשר לקבל ותהתוצאות הכי טובאת כדי לקבל  ,לפני שמדברים

  . זוהי הדרך הסלולה לעבור את הכל בנעימות. עורכי דיןלו, רבניםל, מלמדיםל, רופאיםל
או , עותיתן את זה בקבייש מישהו שלברר ש צריך לפעמים, המלצה ופעמים זל, חשוב זה,לדבר על הנושא 

חיים, לכן ה להציל שיחה זו עם ההורים ע"י המלמד או המנהל יכול. אם הוא נכון או לא המינוןלברר את 
ודעתכם מאוד , הילד יותר מכולםאת אתם רואים . הנ"ל 10 טיפ  אהור .וכבוד יהתעם אמפ באשזה  בדקות

 . תתועלת אמיתירק א ננצל את זה באופן שתצא וב ,לכן. חשובה
  

  .ורק נחת ,כת הצלחה רבהרבב  
  לוי יצחק אלברט  


