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  מבוא ורקע. 1
ת הספר הכולל אבחון תכנית עידוד היא תכנית ניסיונית שמטרתה לספק שירות הוליסטי במסגרת בי

וייעוץ והדרכה להורי ) ריכוז והיפראקטיביות, הפרעת קשב( ADHD-וטיפול בילדים הסובלים מ

בראשה ש, ט"משרדית בשנת תשנ-התכנית פותחה כחלק מיישום המלצות ועדה בין. הילדים ומוריהם

ינוך בכל הקשור הוועדה דנה בבעיות הקיימות במערכת הח. נוי ממשרד הבריאות-אשר אור' עמד פרופ

ובכלל זה חוסר הבהירות לגבי הגופים המאבחנים ולגבי , ADHD-לאבחון וטיפול בילדים הסובלים מ

מצאה הוועדה כי מערכת החינוך מתקשה להתמודד עם התופעה משתי , לגבי הטיפול. תהליך האבחון

תקינה -תמחסור במשאבים לטיפול ות; חוסר ידע באשר לאופן ההתמודדות עם התופעה: סיבות

. אשר אינו מאפשר לתת מענה הולם, א"ם ובשירותי הרווחה ומערכת המתייבשירותים הפסיכולוגי

וטיפול  ןגם ליקויי למידה נוספים הדורשים אבחויש  ADHD-הסובלים מלחלקם הגדול של הילדים 

ריבוי הגורמים אובדי עצות מול נותרים  ADHD-הורי הילדים הסובלים מ, במצב זה. יםמתאימ

המכון (ידי משרד הבריאות -במשותף על הופעלהעידוד תכנית . הטוענים למומחיות בלעדית בתחום

  .ואשלים) מחלקת החינוך(עיריית ירושלים , )להתפתחות הילדהירושלמי 

מכון הירושלמי וה מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסידי -עלשנערך ה במחקר מקיף תתכנית עידוד לוו

טיפול , אבחון, ד בעיקרו לבדוק את האפקטיביות של התכנית באיתורנוע ואשר, להתפתחות הילד

המחקר ליווה את הפיתוח . בסימפטומים התנהגותיים וקידום הילדים מבחינה חינוכית וחברתית

גם לגבי תהליך היישום , והיישום של התכנית לאורך כל הדרך וסיפק משוב שוטף למיישמי התכנית

המחקר מהווה בסיס לכל המעוניין בהפצת התכנית בבתי ספר , בנוסף. וגם לגבי השגת המטרות

  . נוספים

  .אשלים ומשרד הבריאות, המחקר נערך בשיתוף קרן מנדל ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלויות

  ADHDאבחון  1.1
ADHD )לפחות  5%-התנהגותית המופיעה ב-היא הפרעה נירו) ריכוז והיפראקטיביות, הפרעת קשב

סימנים קליניים אופייניים יכולים . הספר ומקורה בגורמים תורשתיים וסביבתיים מהילדים בגיל בית

שכן  ,במסגרות חינוך רגילות לומדים ADHD-מרבית הילדים הסובלים מ. 4-3להופיע כבר בגיל 

בהגדרת ההפרעה קיימת התניה שרמת , להיפך. מלווה ברמת אינטליגנציה נמוכהאינה ההפרעה 

  .היא בתחום הנורמהגנציה של הילד האינטלי

כי גורסים  –פסיכיאטרים ואחרים , פסיכולוגים, רופאים -רוב אנשי המקצועות הקליניים , כיום

ADHD מורכב בעיקר ממספר בעיות ביכולת השליטה בהתנהגות וממספר בעיות נוספות:  

  לקות קשב 

 )אימפולסיביות(קשיים בהפעלת עכבות  
 )היפראקטיביות(יתר - פעילות 
 י אחר כללים והוראותקשיים במילו 
 ובעיקר להשלמת עבודה, חוסר עקביות באופן התגובה למצבים 
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 DSM-IV - Diagnostic and(סטטיסטי של אגודת הפסיכיאטרים האמריקנית -המדריך האבחנתי
Statistical Manual of the American Psychiatric Association ( מגדיר קריטריונים ברורים לאבחון

ADHD )א הקריטריונים בנספחוט ראו פיר'(.  

  בבית ובבית הספר ADHD יביטוי 1.2
ועם כניסתו , על תפקודיו של הילד בסביבתו המשפחתית והחברתית תשלילייש השפעה  ADHD-ל

מתבטא  ADHD. תקיןשלו פי שהפוטנציאל השכלי -על-אף, גם על תפקודיו הלימודיים -לבית הספר 

כגון ליקויי למידה והפרעות  ,מתלוות אליו בעיות נוספות ולעתים קרובות, בצורות וברמות שונות

לבצע מטלות ולשחק , לזכור חוקים, מתקשים למלא אחר הוראות ADHD-ילדים הסובלים מ. רגשיות

הם . וננזפים באורח קבוע בבית הספר" מופרעים"לא אחת הם מתויגים כילדים . בהגינות עם חברים

. קים בהגינות ואינם ממלאים אחר קודים חברתייםמתקשים להשתלב בחברה משום שאינם משח

  .בעיות אלה מובילות לבדידות ולחוסר הבנה מצד הסובבים ולקשיים רגשיים נלווים

ובכלל זה , מתקשים לעמוד בדרישות הטיפוסיות שמציב בית הספר ADHD-תלמידים הסובלים מ

עובדה שדרישות אלה כוללות לאור ה, זאת. תכנון ושליטה בפעילותם ובדחפיהם לאורך זמן, הקשבה

  .דווקא את התחומים שבהם הם מוגבלים

  :ביחס לדרישות הקיימות בבית הספר ADHD-להלן התנהגויות אופייניות של ילד הסובל מ

ADHDהתנהגות אופיינית של ילד   בית הספרדרישות 
  , מתעסק עם חבריו, מפטפט, מפיל חפצים על הרצפה, סאימתפתל בכ  לשבת בשקט

  הגזמהמדבר ב
    

  י יד-לדעתו מוסחת ע, מתנתק, מקשיב רק לחלקים מן השיעור  להתרכז, להקשיב
  התרחשויות בסביבה

    
   3-2-מורכבות מיותר מה פה-למתקשה למלא אחר הוראות בע  לבצע הוראות

  שלבים רצופים
    

  דורשת כתיבה או ריכוז ממושכיםהסולד מעבודה , מתקשה לסיים פעולה  לסיים מטלות
    

המחברת ומתקשה לארגן את השולחן , שוכח להביא דברים נחוצים, מתפזר  להתארגן
  אינו מקיים סדרי עדיפויות, שלו

  

. עלול לפגוע קשות במערכת היחסים בין הילד להוריו ADHD, בנוסף לקשיים הלימודיים והחברתיים

יוזמות וחיזוקים , להעל שיתוף פעו -מערכת היחסים מבוססת יותר על אינטראקציות שליליות ופחות 

ם הורי: עלולה גם היא להיפגע בית הספרמערכת היחסים בין ההורים לבין . מילוליים מצד ההורים

להאשים את הם נוטים  ,מצד אחד. נוטים לפתח עמדה שלילית כלפי בית הספר ADHDלילדים עם 

. ת הספר כשליליתהם מפרשים כל התערבות מצד בי ,כישלונותיו ומצד אחרבעצמם בהתנהגות הילד ו

הם  ,ועל כן, הקונפליקטים של ילדם עם הסביבה מאלצים אותם להתמודד עם מצבי לחץ תמידיים

  . מרגישים שחוקים ונטולי כוחות
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1.3 ADHD  ירודיםבתנאי סביבה  
כגון שכונות מצוקה או אזורים שבהם הילד סובל מחסכים כתוצאה ממצב , בתנאי סביבה ירודים

 ADHDילדים עם , באזורים אלו. שכיחות התופעה גבוהה יותר, ו סביבה אלימהאבטלה א, כלכלי קשה

ילדים מאזורים אלו , כתוצאה מכך. ואינם מטופלים בצורה מתאימה, אם בכלל, אינם מאותרים בזמן

. עובדה שיכולה לגרום להחרפת הסימפטומים, ןּכֵ ליחס הרסני ומַס  -ולעתים , עדים להזנחהמּו

בשל כך נבחרו לפיילוט אתרים העונים . טיפול בה הופכים אפוא לחיוניים ביותרההתייחסות לבעיה וה

  .לקריטריונים של שכונות מצוקה

  בבסיס התכנית ADHD-בהמודל הטיפולי  1.4
 :רכיביםמספר מערכתית המשלבת בין -הוא מורכב ומבוסס על גישה אינטגרטיבית ADHD-הטיפול ב

בדרך כלל התרופה המוצעת (טיפול תרופתי  ,ובמידת הצורך, תחינוכית ופסיכולוגי, תכנית התנהגותית

הטיפול , לפי השקפות חדשות). דקסדרין וסירלט, ריטלין, כגון -ממריצים  -היא סטימולנטים 

אך אין לראות בו מענה כולל לבעיה , התרופתי מהווה לעתים תנאי למסוגלותו של הילד ללמוד

טווח המשולבת בסביבה הטבעית של -ת התערבות ארוכתנדרש, על כן. ADHD-המורכבת של הטיפול ב

החינוכית והלימודית ומתן מענה נאות בכיתה , הילד וכוללת הכנסת שינויים בסביבה המשפחתית

טווח והגדרת מסגרת ברורה -מטלות מוגדרות וקצרות, עבודה בקבוצות קטנות, תשומת לב אישית(

סיוע לבני המשפחה בעיצוב ותכנון הזמן המשותף עם וה בהטיפול מלּו, כמו כן). יומית-לפעילות היום

  . מתחמלווה בכך שיהיה יותר יעיל וחיובי ופחות  ,הילד

מתן תגמולים מידיים , יצירת הזדמנויות הצלחה בעבורו, הכנתו לשינויים, יצירת מבנה ושגרה לילד

  . ות מתאימהליצור בעבורו סביבה מעודדת להתנהג כל אלה מאפשרים, וזיהוי מכשולים עתידיים

  ADHD1תכנית עידוד לאבחון וטיפול בילדים עם . 2

  מטרות התכנית 2.1
הסובלים מבעיות קשב וריכוז בארבעה בתי ספר ' ה-'בתלמידי כיתות א אבחון וטיפול, זיהוי 

 . בירושלים שאוכלוסייתם נמנית על האוכלוסיות החלשות בעיר
- חינוכית ופסיכו, רפואית -יות שונות המבוססת על פונקצ, מקצועית-רב אבחוןמערכת  בניית 

  .סוציאלית

  .בין הצוות המאבחן לצוות המטפלתוך תיאום , הבטחת תכנית טיפול אישית לכל ילד שאובחן 

שיבטיח מעקב אחר , המערכות המטפלותבתיאום עם  ,מקצועי-תהליך טיפול רב בניית 

  . ושינוי בהתאם, ההתקדמות

                                                   

מאת סטיוארט " תכנית עידוד בשיטת נקודה"מידע מלא על תכנית עידוד ועקרונותיה ניתן למצוא בחוברת  1
י ומשרד "מנח, אשלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס, 08-124-מ ,סנר ואיריס קירשהיימר'צ) שמחה(

  .)2008( הבריאות



 

4 

הקניית כלים להתמודדות ספציפית עם בהדרכה וב והשתלּו בניית מערכת תומכת במשפחה 

ADHD . ספרית למערכת המשפחתית-בין המערכת הבית לגישורגם מערכת זו תשמש.  
 - והפסיכו רפואי-ההפר, בקרב הצוות החינוכי ADHD-הרחבת הידע וההבנה לגבי תופעת ה 

מתן טיפול והמרכז הטיפולי לצורך  בית הספרסוציאלי והקניית ידע והדרכה מעשית לצוות 

  . מתאים

בקרב אנשי מקצוע מרכזיים , והטיפול בה ADHD-התופעת על ידע יסודי ומעמיק הנחלת  

שאלה ינחילו ידע זה  במטרה, כל זאת ).י"מורי מתויועצים , פסיכולוגים( העוסקים בחינוך

  .לעמיתיהם בעתיד
  .שינוי חקיקתי -הכללת האבחון הכוללני בחוק בריאות ממלכתי  
 .שינוי חקיקתי - בחוק חינוך ממלכתי ADHD-מבילדים הסובלים  יפול הכוללניהכללת הט 

   תתכניאוכלוסיית היעד של ה 2.2
ולומדים בארבעה בתי ספר  ADHD-אוכלוסיית היעד של הפרויקט הייתה ילדים שאובחנו כסובלים מ

גבעת (דרום העיר דתי ושניים ב- השייכים לזרם הממלכתי) נווה יעקב(שניים בצפון העיר  -בירושלים 

בתי הספר הללו נבחרו לפיילוט מכיוון שהם פועלים באזורים העונים על . מהזרם הממלכתי) גונן ופת

  .הצורך לטפל בבעיה הוא חיוני ביותר, באזורים אלו, כאמור. קריטריונים של שכונות מצוקה

  מבנה התכנית 2.3
בית הספר ובמרכזים הטיפוליים התכנית תוכננה לפעול ולהשתלב במסגרת הפעילות השוטפת של 

הדגש העיקרי של התכנית היה . הפועלים מטעם עיריית ירושלים ומשרד החינוך בשכונות האמורות

 ADHD-צוות אבחון וצוות מנחה לטיפול בצירוף תגבור הצוותים הקיימים בבית הספר באמצעות 

  .והקצאת זמן לטיפול ולהדרכה

  ומועדי הפעלתהת תכניהרכיבי  2.4
  :כללה את הרכיבים האלההיא . ונמשכה כארבע שנים 2000ית החלה לפעול בשנת התכנ

ואבחונם החל בשנה הראשונה של התכנית  ADHD-איתור הילדים הסובלים מ - איתור ואבחון .1

  .'לפירוט הכלים ראו נספח ב .גם בתחילת השנה השנייהונמשך 

אם הילד . DSM-IVם שאלון לגבי כלל הילדים בכיתה מילאו המורים וההורי - שלב האיתור .א

הוא הופנה להמשך אבחון במכון , )90ציון מעל אחוזון , כלומר(נכשל בשני השאלונים 

שנשלחו להמשך אבחון ילדים  59 בית הספרב אותרו ,ך הכולבס. בירושלים להתפתחות הילד

 יבידנשלחו  שמונהמורים והורים ו DSM-IVמהם נכשלו בשאלוני  51(במכון להתפתחות הילד 

  .) DSM-IVהמורים ללא שאלון 
ובכלל זה מבחן , במכון עברו הילדים תהליך אבחון המבוסס על סוללת מבחנים - שלב האבחון .ב

שאלון הערכת כושר הקריאה בעברית לפי , שאלון הערכת הכישורים בחשבון, לילדים וקסלר

יה המשלב מטלות מתחומי הראי נירולוגית ומבחן ממוחשב-הערכה רפואית, אורתור

אור יאכנבך לתמילאו הורי הילדים שאלון , כחלק מתהליך האבחון, כמו כן. והשמיעה

האבחון בוצע בידי צוות של רופא ילדים בעל ניסיון בהתפתחות הילד . התנהגות הילד בבית
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כמחציתם  .ADHD-כסובלים מ ילדים 56אובחנו , מקרב הילדים שהופנו לאבחון .ופסיכולוגית

  .היו מוכרים כסובלים מהפרעה זולא אובחנו בעבר ולא 

כל חברי צוות בית הספר בסדרת השתתפו בשנה הראשונה  - בית הספרהנחיה קבוצתית לצוות  .2

הגישה שעמדה בבסיס ההשתלמויות הייתה שעל אף שההפרעה מתחילה מגרעין . השתלמויות

קרובה ביכולת של הסביבה ה ותהופעתה ועוצמתה מותנ, התפתחותה, גנטי הנירולוגי ובסיס

לזהות את צורכי הילד ולספקם באמצעות דינמיקה חיובית ואינטראקציות ) הורים ומורים(

 .ההדרכות הקבוצתיות למורים ניתנו בידי פסיכולוג מומחה בתחום זה .מועילות בכיתה

השתתפו הורי הילדים , לאחר תום תהליך האבחון, בשנה השנייה לתכנית - להוריםסדנה  .3

שמטרתה הייתה להבהיר להם את מהות הפרעת הריכוז והקשב אצל  בסדנה ADHD-הסובלים מ

וכך להקטין את מידת החיכוך , ילדם ואת אופן ניתוב הילד לתבניות התנהגות חיוביות בבית

 .בידי פסיכולוג מומחה בתחום זה הלהורים ניתנ ההסדנ. הקיים

הדרגתי בהפעלת  במהלך השנה השנייה הוחל באופן - ADHDת טיפול אישית לילדים עם תכני .4

התכנית האישית . הטיפול בילדים נמשך גם במהלך השנה השלישית. התכנית הטיפולית לכל ילד

, שהוקם בבית הספר וכלל את מחנכת הכיתה ADHDידי הצוות המאבחן בשיתוף עם צוות בגובשה 

שנותן שירותים ) י"מת(א ומורה להוראה מתקנת מטעם מרכז התמיכה היישובי "מורות מתי

, טיפול פסיכולוגי, טיפול תרופתי: התכנית האישית כללה. "משולבים"לתלמידים פוליים טי

התכנית האישית בניית בעת . התערבות התנהגותית באמצעות המחנך וההורים והוראה מתקנת

המבוסס על חוסר , ָנָרטיב אישי לכל ילדגיבשו א והמחנכת "מורת מתי, המדריך, לכל ילד

לאחר שזוהה הנושא המרכזי בָנָרטיב . שלו לבין תגובות הסביבה לוגינירוההתאמה בין המזג ה

נערכו מפגשי הדרכה , כמו כן. עיקרון מתקן שהיווה הבסיס להתערבות לגבי אותו ילדגובש , האישי

התכנית הטיפולית הופעלה בידי פסיכולוג מומחה וצוות . משותפים להורים ולצוות בית הספר

 .פסיכולוגים בהדרכתו
במהלך השנה הרביעית החל הצוות  - ותוצאותיה קופתי אחר יישום התכנית הטיפוליתמעקב ת .5

חברי הצוות השתמשו בשאלונים . המאבחן בבדיקה מחודשת של כל הילדים שהשתתפו בתכנית

מנת לבחון את השינוי שחל בהתנהגות -עלאשר שימשו לאבחון בתחילת התכנית  ובמבחנים

 .תתכניר שנתיים בהילדים ובתפקודם הקוגניטיבי לאח

, אולם. התכנית במספר בתי ספר נוספים בירושליםבהפעלת יש לציין כי במהלך השנה הרביעית הוחל 

  .ולא נכללו במחקר ההערכהילדי בתי ספר אלו לא השתתפו בתכנית המעקב 

  מטרות המחקר. 3

- עלורושלים ביהמכון להתפתחות הילד  ידי-עלותה במחקר הערכה שבוצע ת לותכניהפעלת ה, כאמור

  :כדלקמן מטרות המחקר העיקריות היו .מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס ידי

לאיתור ראשוני של ילדים  בית הספרבידי ככלי  DSM-IVשאלון האפקטיביות של לבחון את  .1

 .ADHD-הסובלים מ
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 ADHDאצל ילדים עם  בתפקוד הקוגניטיביו שחל בסימפטומים ההתנהגותייםהשינוי לבחון את  .2

 .תתכנישנתיים בלאחר 
 .לעמוד על מצבם החברתי של הילדים לאחר כשנתיים של טיפול .3
  .ת להורים ולמורים ואת עמדותיהם כלפיהתכנילבחון את תרומת ה .4
 .ADHDת על העמדות של הילדים האחרים בכיתה כלפי ילדים עם תכנילבחון את השפעת ה .5
 .מתן משוב למפעילי התכנית על אופן יישומה .6

  ת המחקרושיט. 4

  :הבאים התהליכים והכלים אתהמחקר כלל 

השווינו את התוצאות  ,ADHD-ל איתורככלי  DSM-IVשל שאלון  האפקטיביותעל מנת לבחון את  .1

ההשוואה  .DSM-IV לתוצאות של המבחן אבחונים במרכז להתפתחות הילד בירושליםשל סדרת ה

מדגם של ילדים לגבי ו) 90זון כלומר קיבלו ציון מעל אחו(ילדים שנכשלו בשאלון  56נערכה לגבי 

  ). ומטה 90כלומר קיבלו ציון באחוזון (שלא נכשלו בשאלון 

 תתכניב לאחר כשנתייםובתפקודם הקוגניטיבי  ADHDבחינת השינוי בהתנהגות הילדים עם  .2

  :נבחנה באמצעות מספר מקורות מידע

לפני בוצעה נה מדידה ראשו :שתי נקודות זמןהאבחון בין ביצועי הילדים בסוללת השוואת  .א

לאחר כשנתיים באמצעות אותם מדידה שנייה בוצעה  ;במהלך תהליך האבחון תתכניתחילת ה

לגבי ילדים שהשלימו שנת טיפול אחת לפחות מקרב הילדים שאובחנו במדידה כלים 

במהלך  .שאובחנו במועד הראשון 56מתוך  ילדים 30נבדקו בשנית בסך הכול . הראשונה

ילדים עם  לקבוצתת תכניתוצאות הילדים שהשתתפו ב ביןהשוות להמחקר הייתה כוונה 

ADHD אף , אולם. תתאים מבחינת הגיל לילדים שטופלות ואשר תכנישלא טופלו במסגרת ה

לא הצלחנו להשיג שיתוף , כי נעשה ניסיון לבחון אוכלוסייה זו בשני בתי ספר בקריית יובל

אולם לא ניתן  DSM-IVנם הועברו שאלוני בבתי ספר אלו אמ. פעולה של כל הנוגעים לעניין

 .זו השוואה תנאלצנו לוותר על קבוצ, לכן. הילדיםלהמשיך בתהליך האבחון של היה 
נהגות ובסימפטומים של קשב וריכוז דיווח הורי הילדים ומוריהם על מידת השיפור בהת  .ב

   .תתכניבעקבות ה

  : מקורות ממספרנאסף  לאחר כשנתיים של טיפולהמידע על מצבם החברתי של הילדים  .3

מקרב ילדים  40רואיינו  ,לצורך כך. לאחר שנתייםעל מצב בדידותם  ADHDעם דיווח הילדים   .א

לקבל תמונה באותם גילים על מנת  ADHDילדים ללא  265רואיינו , כמו כן. תתכנימשתתפי ה

משנו השתבחלק זה של המחקר . של ילדים בגילים אלו בנוגע למצבם החברתי על תחושותיהם

היגדים המתייחסים  24כולל  השאלון. תחושת בדידות בבית הספרקשרים חברתיים ושאלון ב

אתה מרגישה שאין לך עם מי לדבר בבית ", למשל(לתחושת הבדידות של הילד בבית הספר 

  .")אתה בודד בבית הספר"או " הספר
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ל הילדים הורי התלמידים ומוריהם התבקשו לדווח על השיפור שחל במצבם החברתי ש  .ב

  .תתכניבעקבות ה

הורים  35ואיינו רואת עמדותיהם כלפיה  מוריםלהורים ות לתכניתרומת העל מנת לבחון את  .4

או אישית בידי צוות /קבוצתית ו מורים שקיבלו הנחיה 39-ו ADHD-כסובלים משאובחנו לדים לי

 ס על המשפחהמוע, על התופעה ידעתרומת התכנית מבחינת במטרה לעמוד על  ,כל זאת. התכנית

הנתונים נאספו בתום תקופה של  .ADHDרלוונטיות להתמודדות עם  תפיסות והתנהגויותבשיפור ו

  :ם כדלקמןהמחקר חלק זה של ההשאלונים ששימשו ב .תתכניכשנתיים מתחילת ה

השאלון בוחן את השיפור בהתנהגויות הילד . שאלון להורי התלמידים שהשתתפו בתכנית .א

העומס המוטל על ההורים בשל מידת , פי דיווח ההורה-ת התכנית עלבעקבוובמצבו החברתי 

היקף ההשתתפות שלהם בסדנה להורים , מידת הידע שיש להם על התופעה, הטיפול בילד

 . להתמודדות עם התנהגות הילדשל רכיבי התכנית  ותרומתם במסגרת התכניתשניתנה 
את השיפור בהתנהגות הילד  בוחןהשאלון . הספר שהשתתפו בתכנית יתבב םשאלון למורי .ב

תפיסות לגבי אסטרטגיות הוראה כלפי ילדים עם , ובמצבו החברתי בעקבות התכנית

ADHD ,במסגרת התכניתשניתנה  בהנחיה למוריםהיקף ההשתתפות , ידע על התופעה 

 . התמודדות עם התופעה בכיתהלרכיבי התכנית של  ותרומתם 

 רואיינו, ADHDשל ילדי הכיתה כלפי ילדים עם  ת על העמדותתכניבמטרה לבחון את השפעת ה .5

הממצאים הושוו לקבוצת השוואה שכללה . ת עידודתכניבבתי הספר שהשתתפו ב תלמידים 324

ת עידוד ושאוכלוסייתם דומה לאוכלוסיית בתי הספר תכניתלמידים מבתי ספר שלא השתתפו ב

הנתונים נאספו בתום . ידיםתלמ 285רואיינו בקבוצת ההשוואה , בסך הכול. תתכנישהשתתפו ב

 שאלון עמדות כלפי ילדים עםהתלמידים רואיינו באמצעות  .תתכניתקופה של שנתיים מתחילת ה

ADHD תמחיש השאלון כולל . בכיתה ולאיאשר מ)Vignette( - טי המפגין תילד היפושל אור קצר ית

, יטיבייםהיבטים קוגנהעוסקות בשאלות  28ה של ולאחריו סדר ,ADHDסימפטומים של 

 . אוריהתנהגותיים ורגשיים כלפי הילד שמופיע בת

  המחקרממצאי . 5

 ADHD סינוןל DSM-IVבחינת יעילות שאלון  5.1
הילדים שנכשלו בשאלון  59מקרב : בהצלחה את תוצאות האבחוןניבא  DSM-IVשאלון , באופן כללי

DSM-IV אכן אובחנו כבעלי  )95%( 56, מורים והוריםADHD רה של כלי אבחון מקובליםסידפי -על ,

התלמידים  22כל , כמו כן. מבחן וקסלר ומבחן כישורי קריאה וחשבון, ביניהם שאלון אכנבך להורים

כאשר משווים בין . ADHD-למורים אכן אובחנו שאינם סובלים מ DSM-IVשאלון את שעברו בהצלחה 

ביחס לתוצאות המבחנים  ADHD-סובלים מ-לאלבין הילדים שאובחנו כ ADHDהילדים שאובחנו עם 

מוצגים  3עד  1בתרשימים . ראשונים היו ביצועים פחות טובים באופן מובהקלמתברר כי  ,שלהם

 .מבחן וקסלר לילדים ומבחני כישורי קריאה וחשבון, הממצאים לגבי שאלון אכנבך להורים
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  לילדים ו ADHDילדים עם ל *ציונים ממוצעים בשאלון אכנבך להורים: 1 תרשים

  ** מדידה הראשונההתוצאות  - ADHDללא                   
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חברתי  קשב  אגרסיה הפנמה החצנה כללי 

ADHD ילדים עם
ADHD ילדים ללא

  
  ציון גבוה יותר מעיד על בעייתיות רבה יותר בתחומים הנמדדים*             

  למעט , )P>0.05(מובהקים  ADHDלציוני ילדים ללא  ADHDההבדלים בין הציונים של ילדים עם **
  הפנמהבתחום    
  

ילדים עם של תוצאות המדידה הראשונה  - *ציונים ממוצעים במבחן וקסלר לילדים: 2 יםתרש
ADHD  ילדים ללא  לושADHD**  
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צד שווה חשבון סידור קוביות קידוד זכירת ספרות
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ADHD ילדים ללא

  
  ציון גבוה יותר פירושו יכולת גבוהה יותר * 

   ,)P>0.05(מובהקים  ADHD ילדים ללאציוני ל ADHDההבדלים בין הציונים של ילדים עם **    
  זכירת ספרות למעט בתחום       
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  תוצאות המדידה  - *ציונים ממוצעים במבחן כישורי חשבון ובמבחן כושר הקריאה: 3תרשים 
  ** ADHDילדים ללא  לוש ADHDילדים עם של הראשונה 
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קריאה חשבון

ADHD ילדים עם
ADHD ילדים ללא

  
  ציון גבוה יותר פירושו יכולת גבוהה יותר*  

  מובהקים  ADHD לאלבין הציונים של ילדים ל ADHDההבדלים בין הציונים של ילדים עם ** 

)0.05<P(  

יש . ADHDקל לחישוב ויעיל ביותר לאיתור ילדים עם , נמצא ככלי קצר , DSM-IVסינון הכלי , כאמור

ם כמחצית הילדי - ADHD-לציין שבאמצעותו אותרו ילדים רבים שלא אובחנו בעבר כסובלים מ

  .שאותרו

  ADHDילדים עם אצל השינוי  5.2
 ,בכושר הריכוז שלהם, ADHDבמסגרת ההערכה נבחנו השינויים שחלו בהתנהגות ילדים עם 

  .תתכנילאחר כשנתיים בובמצבם החברתי בכישוריהם הלימודיים 

  ADHDהשינוי בהתנהגות של ילדים עם  5.2.1

עולה כך  ,בסימפטומים ההתנהגותייםשיפור הראה ת תכנישהשתתפו בהילדים  30אחר המעקב  

הציון הממוצע של הילדים  ,להורים DSM-IVבשאלון . ושאלון אכנבך להורים DSM-IVמשאלון 

בכל מגמה דומה נמצאה . )4תרשים ( לאחר הטיפול היה נמוך באופן מובהק מזה שלפני הטיפול

 ).החצנה וציון כללי, קשב, הפנמה(בשאלון אכנבך להורים המדדים 
מהילדים חל שיפור  90%ת עולה כי אצל תכניהמורים שבכיתתם היו ילדים שהשתתפו בוח מדיו 

כשליש מההורים שדיווחו על קיומן של . מסוים בסימפטומים של קשב וריכוז והתנהגויות בכיתה

דיווחו כי , )חוסר שקט וחיפוש מתמיד אחר גירויים חדשים( ADHD-התנהגויות אופייניות ל

  .ר בסימפטומים אלות תרמה לשיפותכניה

ייתכן אף , יתר על כן. על התנהגות הילדיםשל התכנית השפעה חיובית על ממצאים אלו מעידים 

 ADHDמכיוון שבדרך כלל מצב הילדים עם , ת גדול יותר מהשיפור שנמצאתכנישהשיפור בעקבות ה

 . מחמיר עם הזמן ללא טיפול הולם
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  *שאלון אכנבךב ממוצע כלליציון ומורים ולהורים ל *DSM-IVשאלון בממוצע כללי ציון : 4תרשים 
  )N=30(ת ולאחריה תכנילפני ה, הילדים שטופלו להורי
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לפני התכנית 
בתום התכנית 

  
  ציון גבוה יותר מעיד על בעייתיות רבה יותר בתחומים הנמדדים*    

  )P>0.05(ההבדלים בין הציונים לפני התכנית לבין הציונים בתום התכנית מובהקים **  

  השינוי בכושר הריכוז 5.2.2

מצביעות על שיפור מסוים בפרמטרים  )IVA( תוצאות המבחן הממוחשב לבחינת כושר הריכוז

  .לא נמצא שיפור בפרמטרים הוויזואליים. תתכנילמצב לפני ה ביחס ,האודיטוריים

  לימודייםהם השינוי בכישורי 5.2.3

ובכישורי הקריאה והחשבון אצל הילדים  דיםר ליללוקסבמבחן לא נצפה שיפור לאחר התכנית 

ת תרמה לשיפור ניכר בארגון תכנימדיווח ההורים והמורים עולה כי ה, עם זאת .תתכנישהשתתפו ב

מקרב ההורים שדיווחו על קיומן של בעיות בתחום . ביצוע מטלות לימודיותבהחומר הלימודי ו

דיווחו על שיפור  35%-הכנת שיעורי בית ודיווחו על שיפור במידה מסוימת או רבה ב 44%, הלימודי

מהילדים  80%, תתכניפי דיווח המורים שבכיתתם היו תלמידים שהשתתפו ב-על. בלמידה למבחנים

  .חומר הלימודים ובביצוע מטלות לימודיותההשתפרו בארגון 

  פור במצב החברתיהשי 5.2.4

קשרים חברתיים ותחושת ון ת לשיפור במצב החברתי נסמכה על שאלתכניבחינת תרומת ה, כאמור

על דיווחי הורי הילדים ומוריהם לגבי תרומת  ,וכן ,שמילאו הילדים עצמם בית הספרבדידות ב

 . ת לשיפור בתחום זהתכניה
ת דיווחו כי קל להם תכנימתלמידי ה 75%: עולה תמונה חיובית יחסיתת תכנימדיווחי תלמידי ה 

וחו כי הם מרגישים שקל להם לגרום לילדים דיו 68%; בבית הספר נוספיםלהתחבר עם חברים 

תלמידים ללא הת לקבוצת תכניהממצאים של תלמידי ההשוואה בין . בבית הספר לחבב אותם
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ADHD  בקבוצת  3.92ממוצע של ( 2הן לגבי רמת הבדידות הכללית ,הבדל משמעותיהעלתה לא

, והן) 16-ל 0ע בין בסולם שנ ADHDבממוצע בקרב ילדים ללא  4.57 ממוצע של ת לעומתתכניה

תה לנו קבוצת ימאחר שלא הי .)5תרשים (פריטים בודדים  ה ביןבהשווא, במרבית המקרים

ת תכנישהמהממצאים לא ניתן להסיק , תתכנישלא עברו את ה ADHDהשוואה של ילדים עם 

בין הילדים שהשתתפו הבדלים משמעותיים  ם שלהיעדר ,עם זאת. שיפרה את מצבם החברתי

 לעיכול לרמז  ,נושאדיווחים בספרות על בעיות ב אף כי קיימים ,ADHDילדים ללא ין ת לבתכניב

 .גם בתחום זה ת התכניתתרומ
ת לשיפור במצב תכניעל תרומתה של הת הצביעו גם הם תכניבסיום הההורים והמורים דיווחי  

חום מההורים שדיווחו על קיומן של בעיות בת 70%-כ. ADHD-החברתי של ילדים הסובלים מ

מהילדים הפגינו שיפור  75%מדיווחי המורים עולה כי . דיווחו על שיפור בתחום זה, החברתי

  .בהשתלבות החברתית

 קשרים חברתיים ותחושת התלמידים שהשיבו באופן חיובי על פריטים נבחרים בשאלון: 5תרשים 
  )באחוזים(  בית הספרבדידות ב

  

  

                                                   

על מנת לעמוד על רמת הבדידות הכללית של תלמידי התכנית סוכמו אצל כל תלמיד מספר הפריטים שבהם  2
 .ם גבוהים יותר על פני מדד זה מייצגים רמת בדידות גבוהה יותרערכי. הביע עמדה שלילית
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  להורים ולמורים תתכניתרומת ה 5.3
  ת ויושמו בעקבותיהתכניבמהלך הרכי התמודדות שנלמדו ד 5.3.1

  הורים 
בדרכי התמודדות שנלמדו במהלך הם נוקטים בה ההורים ענו על סדרה של שאלות לגבי המידה ש

הקדשת זמן למשחק או , ריסונו כאשר הוא משתולל ,מתן תגמול לילד על התנהגות רצויה :תתכניה

עולה  1מלוח . ום קבוע ודרכי הרגעת הילד כאשר הוא נסערקביעת סדר י, לפעילות משותפת עם הילד

כשני  ,מתוכם .תתכנימההורים מדווחים על נקיטת דרכי התמודדות שנלמדו במהלך ה 75%-כי יותר מ

   .שלישים הצביעו בחיוב על תרומת התכנית בחיזוק התנהגויות אלו

ת בתחומים תכניל תרומתה של הוע *שונותכי הם נוקטים בדרכי התמודדות  ההורים שדיווחו: 1לוח 
  )באחוזים(אלו  

  **ת תרמה לשיפורתכניציינו כי ה   זו נוקטים בהתנהגות  תחום
כאשר הוא  כםלרסן את הילד של יםמצליח

  76  77  משתולל יותר מדי
את הילד על התנהגויות רצויות  יםמתגמל

  68  82  )הכנת שיעורי בית, למשל(
פת פעילות משותלזמן למשחק או  יםמקדיש

  64  71  כםעם הילד של
  61  75  כםליצור סדר יום קבוע לילד של יםמצליח
כשהוא  כםלהרגיע את הילד של יםמצליח

  57  75  נסער מבחינה רגשית
  לפעמים או לעתים קרובות* 

  לפעמים או לעתים קרובות בדרך ההתמודדותמקרב ההורים שענו כי הם נוקטים  השיעורים המצוינים הם** 

  מורים 
 ,עם בעיות שונות של הילדיםהכלים שהתכנית הקנתה להם להתמודדות  עלמורים נאסף מידע מקרב ה

בפועל  יישמוהאופן שבו הם על ו )ראו להלן( תפיסותיהם לגבי יישום שיטות הוראה לא מסורתיותעל 

  . את העקרונות שלמדו בתכנית

 שהתכנית אכןחשו ) 80%-כ(רוב המורים  - הכלים שרכשו המורים לצורך התמודדות עם הבעיה 

, בשאלה פתוחה הם פירטו את התחומים. להתמודדות טובה יותר עם הבעיה הקנתה להם כלים

וחיזוק  )24%(שינוי ביחס כלפי הילד , )44%(כלים לעיצוב התנהגות : והעיקריים שהוזכרו הם

 ).2לוח ) (20%-כ(הקשר עם ההורים 

התמודדות טובה לת הקנתה להם כלים תכניאמצעי ההתמודדות שרכשו המורים שענו כי ה: 2לוח 
  )N=30( )מכלל המורים אחוזים(* יותר עם הבעיה 

  אחוזים  

  44  כלים לעיצוב התנהגות
  24  שינוי ביחס כלפי הילד

  20  חיזוק הקשר עם ההורים
  16  הבנה ומודעות לבעיה
  80  לפחות תחום אחד

  חלק מהמורים ענו יותר מתשובה אחת לשאלה זו* 
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ת נלמדו מספר שיטות הוראה תכניבמסגרת ה -גבי יישום שיטות הוראה לא מסורתיות תפיסות ל 

, הפחתת המטלות, למשל. ADHDלהתמודד עם ילדים בעלי  דרכים נוספותשמטרתן לתת למורה 

מתן אפשרות להסתובב בכיתה או לצאת להפסקה במהלך  ,שימוש באמצעי הערכה חלופיים

ברוב התחומים שעולה  3מלוח . יסותיהם לגבי שיטות אלוהמורים נשאלו על תפ. ועוד השיעור

 .דוגלים בשיטות אלו) ולמעלה מכך 80%-כ( שיעור גבוה של מורים המוזכרים

 באחוזים( ADHDבהפעלת אסטרטגיות הוראה שונות כלפי ילדים עם * המורים שתומכים: 3לוח 
  )מכלל המורים

 
  אחוז 

  מורים ה

 98  יותר מאשר לילדים האחרים, ות והישגיםמתן חיזוקים על התנהגויות חיובי

 92  לאפשר לילד לעבוד בקצב שלו במקום לעמוד בקצב של כל הכיתה

 92  לאפשר לילד להשתמש באמצעים חלופיים בעת ביצוע מטלות לימודיות 

 90  לנסות לערב את הורי הילד בהתמודדות עם התנהגות ילדם בכיתה

 85  ח אותו למנהל כאשר הוא מפגין התנהגויות שליליותלהימנע מהוצאת הילד מהכיתה או לשלו

 84  מתן הקלות והתאמות מיוחדות 

 70  או לתת לו הפסקות תכופות /לאפשר לילד להסתובב בכיתה במהלך השיעור ו

 59  לדרוש פחות שיעורי בית ועבודות כיתה 

 33  לנזוף או לגעור בו על התנהגות שמפריעה למהלך השיעור

 5  לד משאר התלמידיםלהפריד את הי
  תמיד או לעתים קרובות* 

בסעיף הקודם התייחסנו לתפיסה כללית של המורים בדבר  - ביצוע שינויים או התאמות בפועל  

סעיף זה בוחן את התחומים שבהם מיישמים המורים בפועל את . ADHDהוראת תלמידים עם 

ת האם תכנילדים שהשתתפו בלצורך העניין נשאלו המורים שבכיתתם למדו י. תתכניעקרונות ה

) 90%(רובם ו ,ת ערכו שינויים או התאמות כלשהן בצורת ההוראה של ילדים אלותכניבעקבות ה

מתן חיזוקים : שהעיקריים בהם, את תחומי השינוי) בשאלה פתוחה(הם פירטו . בחיובהשיבו 

עבודה , )יםמכלל המור 36%(התאמת המטלות לילד ומתן הקלות , )מכלל המורים 45%(חיוביים 

 ). 4לוח ) (מכלל המורים 18%(ושימוש בחלופות להערכת הישגי הילד ) מכלל המורים 27%(פרטנית 
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 *לפי תחומים שונים ADHDילדים עם עבודתם עם בהמורים שערכו שינויים או התאמות : 4לוח 
  )מכלל המורים באחוזים(

  אחוזים  תחום

  45  מתן חיזוקים חיוביים

  36  ומתן הקלותהתאמת המטלות לילד 

  27  עבודה פרטנית

  18  שימוש בחלופות להערכת הישגי הילד

  )13(  למידה בעזרת מחשב

  )9(  מתן הפסקות במהלך השיעור

  )6(  דיווח להורים וקבלת משוב על התנהגות הילד בבית

  90  לפחות תחום אחד

  חלק מהמורים ענו יותר מתשובה אחת לשאלה זו*

  מורים 5-פחות מ( )  

  בין ההורה לילד שרלשיפור הקת תכניתרומת ה 5.3.2

 .תתכניבההשתתפות ההורים נשאלו האם הם חשים שיפור במערכת היחסים עם הילד בעקבות 

 .לטובה שינוידיווחו על  םכמחצית

  לשיפור מערכת היחסים בין ההורים לבין בית הספרת תכניתרומת ה 5.3.3

ת הם חשים שינוי תכניהאם בעקבות ה לו ההוריםנשא ,ת במישור זהתכנימנת לעמוד על תרומת ה-על

המורים האם נשאלו , במקביל .או ביחס של בית הספר כלפיהם/פר וביחס שלהם כלפי בית הס

  .ת הם חשים שהם מבינים טוב יותר את הורי הילד ובאיזו מידהתכניבעקבות ה

ר מאחר שבית בעיק ,בית הספרוי לטובה במערכת היחסים עם כמחצית ההורים דיווחו על שינ 

לא חל השאר דיווחו כי . בסלחנות רבה יותראליו הספר מבין טוב יותר את הילד וצרכיו ומתייחס 

 . שינוי
 .מהמורים דיווחו שהם מבינים את ההורים טוב יותר 60%-כ 

  ADHDידע על ת לרכישת תכניתרומת ה 5.3.4
מה במסגרת התמודדות עִ י דרכהקניית ידע על התופעה ו ואהת עידוד תכניאחד מרכיבי , כאמור

 ,תתכניבתום ה ADHDעמוד על רמת הידע שיש להורים ולמורים לגבי לכדי . ות להורים ולמוריםאסדנ

עולה  6-ו 5 ותמלוח. כיחותה והדרכים להתמודד עמהש, שאלון שכלל שאלות לגבי התופעה להםהועבר 

וההתמודדות עם  ADHDמאפייני בעיקר לגבי , רבהגילו בקיאות והמורים ההורים רבים תחומים בכי 

נראה כי  ,שאינו מטופל ADHDשל עתידיות הלגבי ההשלכות בייחוד  ,במספר נושאים, אולם. הבעיה

   .כגון סיכון לעבריינות ולדיכאון בעתיד, להורים ולמורים חסר ידע
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  )N=35) (באחוזים(ההורים שהשיבו נכונה לשאלון הידע : 5לוח 

           אחוזים 

 94  פת הריטאליןמהי תרו

 92 האם תגובות לא מתאימות של הורים מחריפות את הבעיה

 89 האם הבעיה היא כלל עולמית

 70  נירולוגיהאם מקור הבעיה הוא 

 69 האם המצב הרגשי של הילד משפיע על חומרת הסימפטומים

 54 האם הבעיה שכיחה יותר אצל בנים

 41 לעבריינותהאם ילדים עם בעיות קשב וריכוז הם בסיכון 

 32 האם ילדים עם בעיות קשב וריכוז הם בסיכון לדיכאון

 30 האם ילדים עם בעיות קשב וריכוז הם בסיכון להתמכרות לסמים

 22 האם ילדים עם בעיות קשב וריכוז הם בסיכון להתמכרות לאלכוהול
  

  )N=39) (באחוזים(המורים שהשיבו נכונה לשאלון הידע : 6לוח 

           באחוזים 

 94  נירולוגיהאם מקור הבעיה הוא 

  90  כלל עולמיתהיא האם הבעיה 

  82  האם תגובות לא מתאימות של הורים מחריפות את הבעיה

 67 האם הבעיה שכיחה יותר אצל בנים

 56 האם הבעיה היא גנטית

 46 האם ילדים עם בעיות קשב וריכוז הם בסיכון לעבריינות

 31  ריכוז הם בסיכון להפרעות אכילההאם ילדים עם בעיות קשב ו

 26  בבית הספר ADHDמהו אחוז התלמידים בעלי 

 21 האם ילדים עם בעיות קשב וריכוז הם בסיכון להתמכרות לסמים

 18 האם ילדים עם בעיות קשב וריכוז הם בסיכון להתמכרות לאלכוהול

 13 מהי תרופת הריטאלין
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  ת ורכיביהתכניההערכת ההורים והמורים את תרומת  5.3.5

המורים והורי הילדים שהשתתפו בתכנית התבקשו להעריך מהי התרומה המשמעותית ביותר של 

שאלה (והמפגשים עם הצוות הטיפולי  סדנהולהעריך את תרומת ה) שאלה פתוחה(בעבורם ת תכניה

  .ת והתבקשו לדרג את חשיבות מרכיביהתכניהם נשאלו לשביעות רצונם מה, כמו כן). פתוחה

 29(ורים מהמ 75%השיבו לשאלה זו  ך הכולבס -ת תכניערכת התרומה המשמעותית ביותר של הה 

  סיווגנו את תשובותיהם למספר תחומים עיקריים כמפורט בלוחות. וכמעט כל ההורים) מורים

 הייתהת תכנילדידם של שליש מההורים ושליש מהמורים התרומה המשמעותית ביותר של ה. 8-7

התרומה המשמעותית דיווחו כי שליש מההורים ושיעור דומה של מורים  .תופעההקניית ידע על הב

כרבע מהמורים . הקניית כלים להתמודדות עם התנהגות הילד בבית ובכיתהב הייתהת תכנישל ה

ציינו את המפגש המשותף עם מורים אחרים וכחמישית מההורים ציינו את ההשפעה החיובית של 

  .ת על התנהגות הילדתכניה

  )N=33( )באחוזים( *ביותר בתשובתם את התחום כבעל התרומה המשמעותיתההורים שציינו : 7ח לו

  אחוזים  תחום

  35  הקניית ידע על התופעה ומודעות לכך שיש בעיה

  32  הקניית כלים להתמודדות עם התנהגות הילד

  20  השפעה חיובית על התנהגות הילד

  15  בית הספרקשר טוב עם 

  )9(  הכל תרומ הייתהלא 

  חלק מההורים ענו יותר מתשובה אחת* 

  הורים 5-פחות מ ( ) 

  )N=29( )באחוזים( *ביותר שציינו בתשובתם את התחום כבעל התרומה המשמעותית המורים: 8לוח 

  אחוזים  תחום

  35  באופן כללי הקניית ידע ומודעות לתופעה

  35  הקניית כלים להתמודדות עם התנהגות הילד בכיתה

  25  ף עם מורים אחריםמפגש משות

  )5(  ייעוץ פרטני

  חלק מההורים ענו יותר מתשובה אחת* 

  הורים 5-פחות מ( ) 

מכיוון שההנחיה  - והמפגשים עם הצוות הטיפולי) סדנה(הערכת תרומת ההנחיה הקבוצתית  

. נשאלו ההורים והמורים באופן ספציפי על תרומתה בשאלה פתוחה, תה רכיב חשוב בתכניתווהי

ות ההורים ניתן ללמוד כי הסדנה והמפגשים האישיים עם הצוות הטיפולי תרמו בעיקר מתשוב

מקרב ). 9לוח ) (מההורים דיווחו על כך 60%-כ(להקניית כלים להתמודדות עם התנהגות הילד 

כשליש מהמורים . דעות להדיווחו כי הסדנה הקנתה ידע תאורטי על התופעה ומּו 60%-כ, המורים

תרמה לשינוי גישתם כלפי הילד וכשליש דיווחו כי הסדנה תרמה להם השיבו כי הסדנה 

 ). 10לוח (להתמודדות עם בעיות בכיתה 
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ולמפגשים עם הצוות הטיפולי תרומה  סדנההתחומים שבהם היו לההורים שציינו את : 9לוח 
  )N=27() באחוזים(* חיובית

  אחוזים  תחום

  60  הקניית כלים להתמודדות עם התנהגות הילד

  20  קניית ידע על התופעה ומודעות לבעיהה

  )10(  הרגשת ההורה כי אינו בודד 

  )10(  קבלת תמונה על מצבו של הילד

  חלק מההורים ענו יותר מתשובה אחת לשאלה זו* 

  הורים 5-פחות מ( ) 

* תרומה חיובית עבור המורים סדנהל הייתההתחומים שבהם המורים שציינו את : 10לוח 
  )N=30() באחוזים(

  אחוזים  תחום

  60  ידע תאורטי ומודעות לתופעה

  33  שינוי הגישה כלפי התנהגות הילד

  33  התמודדות עם בעיות בכיתה

  )10(  בכיתה ADHDיכולת לזהות ילדים בעלי סימפטומים של 

  )7(  גיוס ההורים להתמודדות עם הבעיה

  )7(  שיתוף פעולה בין המורים

  ת לשאלה זוחלק מהמורים ענו יותר מתשובה אח *

  הורים 5-פחות מ( ) 

מההורים ושיעור דומה של מורים הביעו שביעות רצון גבוהה  80%-כ -ת תכנישביעות רצון מה 

נבדק האם חשוב לדעתם שמורים או , כמדד נוסף לשביעות הרצון של ההורים והמורים. מהתכנית

מורים אחרים מהמורים חושבים שחשוב ש 90%-כ. הורים אחרים ישתתפו בתכנית מעין זו

מההורים דיווחו כי היו ממליצים למשפחות אחרות שיש להן ילדים  85%- כ. ישתתפו בתכנית כזו

 . להשתתף בתכנית מסוג זה ADHD-הסובלים מ

מבחינת , ההורים והמורים התבקשו להעריך כל רכיב בתכנית -ת תכניחשיבות רכיבי ההערכת  

סדנת ההורים , יעור דומה של המוריםמההורים ושל ש 90%-לפי תפיסתם של כ. חשיבותו

לדעתם , לגבי תכנית עיצוב ההתנהגות. וההכשרה של צוות בית הספר הם רכיבים חשובים מאוד

שיפור התקשורת בין בית הספר להורים . מהמורים היא חשובה מאוד 80%מההורים ושל  70%של 

תרופתי נתפס כחשוב הטיפול ה. מהמורים 80%-מההורים ו 90%נתפס כבעל חשיבות רבה בידי 

כנראה בשל העובדה שרק כמחצית הילדים , מהמורים 60%-מאוד רק בידי כמחצית ההורים ו

  .)6תרשים (שהשתתפו בתכנית טופלו בריטאלין 
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  )באחוזים(ת השונים כחשובים מאוד תכניאת רכיבי השדירגו המורים וההורים : 6תרשים 
  

  

  ADHD-מכלפי ילדים הסובלים ת על עמדות תלמידי הכיתה תכניהשפעת ה 5.4
אופי בשל . התערבות ישירה בקרב חבריהם לכיתה של הילדים שטופלו בוצעהבמסגרת התכנית לא 

ספרי -ואמורה להשפיע על האקלים הבית, תכנית אינטגרטיבית שהופעלה במספר רבדים(התכנית 

יתוח הנתונים של מנ. שאר תלמידי הכיתהעל השפעה גם לה ציפייה שתהיה  הייתה, )באופן כללי

מתקבל הרושם כי  ,תתכניהועבר כאמור בתום הר שא ,ADHDכלפי ילדים עם שאלון עמדות 

. ADHDעמדות חיוביות כלפי ילדים עם באופן כללי יש ת תכנימבתי הספר שהשתתפו בלתלמידים 

 70%-כ. הנות מהחייםייכולים להיות מאושרים ול ADHDמאמינים כי ילדים עם  מהם 80%, למשל

בשעת  ADHDדיווחו כי יגנו על ילד עם  60%מעל . ליום הולדתם ADHDמוכנים להזמין ילד עם 

לא  תתכניהשוואה של תלמידים מבתי ספר שלא השתתפו בהממצאים לקבוצת השוואת . הצורך

ממוצע של ( 3הן לגבי השוואת פריטים בודדים והן לגבי העמדה הכללית ,הבדלים בין הקבוצותהעלתה 

בקרב תלמידים מקבוצת  18.1לעומת ממוצע של  ,תתכניהתלמידים מבתי הספר של ה בקרב 17.4

בה שת רכיב של עבודה עם כלל הכיתה תכניממצא זה יכול להעיד על צורך לכלול ב .)ההשוואה

גם בספרות המקצועית מודגם הצורך להשקיע בהכנת הכיתה לשילוב . ADHDמשולבים ילדים עם 

  .אלהמוצלח של ילדים 

  הערכת יישום התכנית 5.5
, תוך כדי הפעלתה בדרכים שונותנעשתה התכנית בחינת הצלחת . תתכניפרק זה דן בהצלחת יישום ה

שאלון המשוב הורכב . ובמיוחד באמצעות שאלון המשוב לגורמים השונים המעורבים בהפעלת התכנית

                                                   

סוכמו אצל כל תלמיד מספר  ADHDעל מנת לעמוד על העמדה הכללית של התלמידים כלפי ילדים עם  3
ככל שהציון . 28- ל 0טווח הציון של כל ילד במדד העמדה הכללית נע בין . הפריטים שבהם ענה באופן חיובי

 .מדה חיובית יותרכך הע ,גבוה יותר
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הלך היישום לקשיים שהתעוררו במ, משאלות פתוחות שהתייחסו למידת יישום המודל המקורי

  .תתכניולדרכים לחיזוק ה

  תתכנישיעורי השתתפות ב 5.5.1

  בתכנית ADHDתלמידים עם השתתפות 

. ADHD-תלמידים כסובלים מ 56ת אובחנו לפני תחילתה תכניבבתי הספר שבהם הופעלה ה, כאמור

ית תרופת, ות טיפול אישיות שכללו התערבות חינוכיתתכניעבורם בוצעו במהם ידוע כי  43לגבי 

שאר הילדים מקרב אלו שאותרו לראשונה לא השתתפו בסופו של דבר . ופסיכולוגית) למחציתם(

התפלגות הילדים  .חוסר הסכמה של ההוריםומעבר לבית ספר אחר : כגון, שונותסיבות מת תכניב

  .11ת לפי בתי ספר וכיתות מופיעה בלוח תכנישהשתתפו ב

  תתכניוכיתה בתום ה *לפי בית ספר תתכניהתפלגות התלמידים שהשתתפו ב: 11 לוח

    כיתה  

  כ"סה  חטיבה  'ו  'ה  'ד  'ג  בית ספר

  29  8  3  0  12  6  גונן

  7  0  2  2  3  0  נווה יעקב

  7  3  1  1  1  1  פסגת דוד

  43  11  6  3  16  7  כ"סה

  גונן והשלימו את  בית הספרת נקלטו בתכנית ורוב התלמידים שהשתתפו בתכניפת נסגר במהלך ה בית הספר* 
  .ת כמתוכנןניתכה

  
  מפגשי הנחיהבהשתתפות ההורים והמורים בהכשרות ו

ות קבוצתיות נפרדות להורים ולמורים שמטרתן להקנות ידע אסדנת ניתנו תכניבמסגרת ה, כאמור

 10עד  8-היה כ סדנהמשך ה. תאורטי על התופעה ואופן הטיפול בה וכלים להתמודדות בבית ובכיתה

סנר שבהם דנו בילדים 'צ) שמחה(סטיוארט ר "הנחיה בראשות ד התקיימו מפגשי, בנוסף. מפגשים

  . היועצת ולעתים גם הוריו, המנהלת, במפגשים אלו השתתפו המחנך של הילד. מסוימים

). מפגשים 10-ל 2טווח ההשתתפות נע בין ( סדנהרוב ההורים דיווחו כי נטלו חלק במידה כלשהי ב 

 10-7-השתתפו ב 50%-וכמפגשים  5-2-ב השתתפו 30%-כ, סדנהלא השתתפו כלל ב 20%-כ

 . מההורים השיבו כי השתתפו לפחות במפגש הנחיה אחד שבו דנו בילדם 70%-כ. מפגשים
מקרב המורים שלימדו בכיתתם ילדים . סדנהמהמורים השתתפו בשמונים וחמישה אחוזים  

  .פגשי ההנחיה שבהם דנו בילדים אלומהשתתפו ב 85% ,תתכנישהשתתפו ב

  שום מודל ההתערבותיי 5.5.2

המודל . שלבי-מודל התערבות אינטגרטיבי ורב, כאמור, ת היהתכנימודל ההתערבות שעמד בבסיס ה

בחירת צוות מוביל , בניית חוזה עם המנהל -ת תכניל בית הספרגיוס ) א(: כלל את השלבים הבאים

קבוצתית נפרדת  הנחיה) ב( ;הדרכה ולימוד, והקצאת משאבים חומריים ושעות טיפול בית הספרב

איתור ואבחון ) ג( ;בית הספרב ADHDלהורים ולמורים והדרכה שוטפת במתכונת אישית לצוות 

מראיונות . בית הספרות טיפול אישיות לילדים במסגרת תכניהפעלת ) ד( ;ADHD-הילדים הסובלים מ

 :ת עולה כיתכניעם מפעילי ה
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תוך שיתוף פעולה משביע רצון  ,תתכניהבבתי הספר שהוחלט לקיים בהם את המודל יושם במלואו  

ת ורוב התלמידים תכנינסגר במהלך האשר פת  בית הספרפרט ל, כאמור( הגורמים המעורביםשל 

 .)ת כמתוכנןתכניגונן והשלימו את ה בית הספרת נקלטו בתכנישהשתתפו ב
ה יסיהיכולת להביא הורים מאוכלו הייתהאחת ההצלחות החשובות שלה  ,תתכנימפעילי הלדברי  

 .םמפגשי 10עד  8-אינה מגיעה לטיפול ל רך כללשבד
. ן לצוות המוריםת וחשיבותה לא היו ברורות דיָ תכניהורגש כי מטרות ה בית הספרבשלב הכניסה ל 

  . הדרגתיהיה מהיר מדי ולא  בית הספרשהדבר נבע מכך שתהליך הכניסה ל הועלתה השערה

ות תכניהפעלת , עם זאת. לטיפול התרופתיבשלב הטיפול התגלתה התנגדות של חלק מההורים  

  .התנהלה כמתוכנן בית הספרחינוכיות אישיות ב

  תתכניצרכים שלא באו לידי ביטוי ב 5.5.3

  . ההורים והמורים, רואיינו מנהלי בתי הספר ,תתכנימנת לעמוד על צרכים שלא באו לידי ביטוי ב-על

תחושה של חוסר עקביות והמשכיות : מהראיונות שקיימנו עם המנהלים עלו הנושאים הבאים 

ת תכנימורים שלא היו בכיתתם ילדים שהשתתפו ב; חוסר במעקב לטווח ארוך; בתהליך הטיפול

צורך ; תתכנילא קיבלו אותו היקף הדרכה כמו המחנכים שבכיתתם היו ילדים שהשתתפו ב

 .  בהרחבת הידע התאורטי על התופעה והטיפול בה
לא חסר כלום : תשובותיהם סווגו לתחומים הבאים .תתכניסר בנשאלו מה לדעתם היה ח םהורי 

מחסור בפגישות אישיות עם ; )20%(ת תכניתחושה של חוסר עקביות והמשכיות ל; )30%(ת תכניב

 הסדנמספר מועט מדי של מפגשי , )10%(ילד באינטנסיבי מספיק טיפול לא ; )20%(הצוות הטיפולי 

  ).10%(ומפגשים עם הצוות הטיפולי 

לא היה חסר : תשובותיהם סווגו לתחומים הבאים. תתכנינשאלו מה לדעתם היה חסר ב וריםמה 

; )20%(להתמודדות  מעשיותצורך בהכשרה מעמיקה יותר והצעות ; )30%(ת תכניכלום ב

כחמישית . לשלב ניתוחי מקרים של ילדים ספציפיים כדאי הסדנהכחמישית ציינו כי במסגרת 

  .ילדים עד השתלבותם במסגרת מתאימהת הטיפולית וליווי התכנית הציינו כי יש צורך בהמשכיו

   מסקנות. 6

אך לא אובחנו בעבר ולא היו מוכרים  ,ת עידודתכניהאחוז הגבוה של ילדים שאובחנו במסגרת  

מהממצאים לגבי . בגיל צעיר ADHDאבחון של ילדים עם -תתעל מעיד , כסובלים מהפרעה זו

המשלב איתור ראשוני של תלמידים  ,מקצועי-ורב מערכתי-אבחון רבת עידוד ניתן להסיק כי תכני

יכול לצמצם  ,הגורמים המקצועיים ידי-עלמוריהם והפנייתם להמשך אבחון  ידי-על ADHDעם 

בניבוי תוצאות האבחון של   DSM-IV שאלון ממצאי המחקר לגבי ההצלחה של. מאוד את הבעיה

לסינון ראשוני של בידי המורים  אפקטיבי אמצעיהכלי יכול להוות שילדים מצביעים על כך ה

  .ADHDילדים בעלי סימפטומים של 

עבודה עם צוות ) שניתן רק לחלק מהילדים(בנוסף לטיפול התרופתי  הכוללת ,השיטה הטיפולית 

שיפור ניכר ) של טיפולשנה עד שנה וחצי (משיגה בטווח הקצר  ,ההורים והילדים, בית הספר

 .רת את תדמיתם החברתיתמשפובהתנהגות הילדים 
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הנחיה מסודרת יכולה . יתםיממצאי המחקר ממחישים את החשיבות של הכשרת מורים והנח 

ר ילדים לאת, המהווה דמות עיקרית המכירה מקרוב את התנהגות הילד בכיתה, לסייע למורה

 הכשרה במתכונת דומה לזו שניתנה בתכנית, כמו כן. ADHD-להמעוררים חשד בעלי סימפטומים 

יכולה לסייע למורים להתוודע אל דרכי הוראה שונות מהגישות המסורתיות ולאמץ דרכים חדשות 

ממצאי המחקר מצביעים גם על כך שלהכשרת מורים עשויות להיות . להתמודד עם התופעה

הכשרה של , לדוגמה. השלכות חיוביות נוספות מעבר לרכישת ידע וכלים לאיתור והתמודדות

הכשרת . ת ויצירת אווירה מתאימה לפתרון בעיותלתרום לתחושה של שותפּוקבוצת מורים יכולה 

ידי כך משפרת גם את -ההורים מקנה להם כלים להתמודד עם בעיות ההתנהגות של הילדים ועל

 .התנהגות הילדים וגם את הקשר בין ההורים לילדים
ילדים ב אפקטיביומתוצאות המחקר ברור כי התכנית הטיפולית מציעה אפשרות לטיפול מתמשך  

 . יש מקום ליישמה במסגרות חינוך נוספות ,על כן .משפחותיהםבוריכוז והפרעות קשב מ הסובלים
הופצו במהלך המחקר במסגרת , רכיבים מרכזיים בתכנית, וכן, ממצאים עיקריים מהמחקר 

א האזוריים "נעשה בהם שימוש במרכזי מתי, כמו כן. הכשרות מיוחדות לצוותים חינוכיים

הממצאים הוצגו בפני אנשי מפתח במשרד . לצוותי בתי ספר ברחבי הארץ המועברותכשרות בה

  . החינוך ובמשרד הבריאות

דוח זה בכינוס ארצי בפברואר הושק , כחלק מהפעולה הרחבה להפצת הממצאים ולקידום התכנית 

ושק מדריך ה, בנוסף. מחנכים ומנהיגים בתחום, שתתפו בו קובעי מדיניות מרכזייםהאשר , 2008

  ).08-124-מ" (תכנית עידוד בשיטת נקודה"ליישום התכנית בבתי ספר בשם 
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   DSM-IVפי -לע ADHDקריטריונים לאבחון  :'א נספח

  הפרעות קשבאבחון קריטריונים ל.א
יוגדר ילד כסובל    DSM-IVלפי. כבעל טווח קשב קצר ומוסח בקלות רך כללמתואר בד ADHDילד עם 

שה חודשים יסימפטומים הבאים של הפרעת קשב נמשכים לפחות שמבין השה יש כאשר ADHD-מ

  .ושאינה תואמת את רמת ההתפתחות הצפויה, בדרגת חומרה הגורמת קשיי הסתגלות

קרובות אינו מצליח לשים לב לפרטים או עושה טעויות הנובעות מחוסר תשומת לב  לעתים .1

  .בעבודה או בפעילויות אחרות ,בלימודים

  .קרובות מתקשה לשמור על ריכוז בזמן ביצוע מטלות או פעילויות משחק לעתים .2

  .קרובות עושה רושם שאינו מקשיב למה שנאמר לו לעתים .3

מטלות שונות , קרובות אינו ממלא הוראות ואינו מצליח לסיים עבודה במסגרת הלימודים לעתים .4

  ).ההוראות הבנת-ולא בגלל התנהגות סרבנית או אי(או תפקידים במקום העבודה /ו

  .קרובות מתקשה בארגון מטלות ופעילויות לעתים .5

ת עבודה בבי: כגון(קרובות מתחמק או סולד ממשימות הדורשות מאמץ שכלי ממושך  לעתים .6

  ).או הבנת ההוראות הספר

, עורי ביתיש, מחברת: כגון(קרובות מאבד חפצים הנחוצים לביצוע משימות או פעילויות  לעתים .7

  ).יםצעצוע, ציוד לימודי

  .קרובות דעתו מוסחת בשל גירויים חיצוניים לעתים .8

 .יומיות-םקרובות מגלה שכחה בביצוע פעילויות יו לעתים .9

  אימפולסיביות/היפראקטיביותלאבחון קריטריונים . ב
רמות הפעילות יורדות , עם הגיל. כילד הנמצא תמיד בתנועה רך כללילד היפראקטיבי מתואר בד

, DSM-IV-פי ה-לע. חוסר שקט פנימי או התנהגות עצבנית, וסר מנוחהויכולות להופיע בבגרות כח

אם  ארבעה מן הסימפטומים הבאים של היפראקטיביות נמשכו במשך  ADHD-יוגדר ילד כסובל מ

בדרגת חומרה הגורמת לקשיי הסתגלות ואינה תואמת את רמת ההתפתחות , שה חודשים לפחותיש

  .הצפויה

  .סאירגליו ללא הרף או מתפתל בכקרובות מניע את ידיו ו לעתים .1

  .נדרש מצב ישיבה םשבהתה או במצבים אחרים יסאו בכיקרובות קם מכ לעתים .2

אצל (קרובות מתרוצץ או מבצע תנועות מוגזמות במצבים שבהם התנהגות זו אינה הולמת  לעתים .3

  ).שקט-סימפטום זה עשוי להתבטא רק בהרגשה סובייקטיבית של אי, מתבגרים או מבוגרים

  .קרובות מתקשה לשחק או לעסוק בפעילויות פנאי אחרות בצורה רגועה עתיםל .4

  .קרובות מדבר בצורה מוגזמת לעתים .5

- פי ה-לע. קשה לו לחכות בסבלנות או לדחות סיפוקים, ילד אימפולסיבי מתקשה לשלוט בדחפים

DSM-IV , בשניים  נכשלאם אימפולסיביות היא חלק מן ההיפראקטיביות ומאובחנת בהתנהגות הילד
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בבית הספר ובאתרי משחק , בבית הספר ובבית(בשני מקומות שבהם הוא שוהה  מהפריטים הבאים

  :)דומהוכ

  .קרובות פולט תשובות לפני שמקשיב לשאלות עד תומן לעתים .1

  .קרובות מתקשה להמתין לתורו במשחק או בפעילות קבוצתית לעתים .2

  ).ו שיחהבאמצע משחק א(קרובות קוטע או מפריע לאחרים  לעתים .3
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  ADHD-הכלים שבאמצעותם נערך האבחון הראשוני ל: 'נספח ב

- השאלון מופיע במדריך האבחנתי. כולל שאלות על התנהגות הילד במצבים שונים DSM-IV שאלון

שאלות מתייחסות להפרעת קשב  תשע). DSM-IV(סטטיסטי של אגודת הפסיכיאטרים האמריקנית 

כל בשאלות  נכשל בששהילד מתקבלת אם  ADHDאבחנה של  .אימפולסיביות/להיפראקטיביות תשעו

  .הוריםהמורים והן בשאלון הכשל הן בשאלון יעל הילד לה ,כמו כן. חלק-תת

המבחן בודק יכולות . 16-6הוא מבחן למדידת אינטליגנציה המתאים לגילאי  מבחן וקסלר לילדים

 .מהירות עיבוד וזיכרון עבודה, לוגיקה תפיסתית, ובכלל זה הבנה מילולית ,קוגניטיביות שונות

מיועד לבחון כושר ריכוז ומשלב מטלות מתחום  )IVA )Integrated Visual Auditoryמבחן ממוחשב 

בהם הוא רואה או שומע מטרה שעל הנבדק לסמן באמצעות העכבר את המצבים . ה והשמיעהיהראי

שגיאות בלחיצה נחשבות . הולא לעשות כן עבור קולות או מראות שאינם מוגדרים כמטר ,מוגדרת

, מבחן זה. ואילו חוסר סינון של מטרות נכונות מעיד על ליקוי בקשב ,עדות לאימפולסיביות

 .ונמצא בשימוש במקומות רבים ADHDמקובל כמבחן לאבחון , בווריאציות שונות

ו ההורים מתבקשים לתאר בצורה מפורטת את התנהגות .16-4י אמתאים לגיל שאלון אכנבך להורים

, ADHDסקאלות חשובות לאבחון -שתי תת: השאלון מורכב ממספר חלקים. ואישיותו של הילד

תלונות  :כגון ,חלקים בשאלון עוסקים ברכיבים התנהגותיים אחרים-תת, כמו כן. הפנמה והחצנה

 . התנהגות מזיקה ואגרסיביות, סומטיות

 


