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דרך אפרתה טו )תשע"ח( — מכללת אפרתה

הוראה לתלמידים לקויי קשב בכיתה הרגילה

הדס דוויק

לקות קשב במערכת החינוך בישראל

לקות קשב היא לקות המאופיינת בדפוס מתמיד של קושי ניכר בתחום הקשב המפריע 

לתפקוד, והיא מלווה לעתים בהיפראקטיביות ובאימפולסיביות.1 שכיחות הלקות 

בארצות הברית עומדת על כ־5% .2 בישראל שיעור הלקות עומד על 8% לערך.3 לקות 

קשב היא אחת הלקויות הנפוצות ביותר במערכת החינוך הרגילה בעולם וגם בישראל.4 

אף על פי שהוראת ילדים לקויי קשב מצריכה, לכאורה, הכשרה של חינוך מיוחד, בפועל 

כיוון שרובם המוחלט של הילדים לקויי הקשב לומדים במערכת החינוך הרגילה, מוריהם 

הם מורים שעברו הכשרה להוראה דיסציפלינרית, אך לא להוראת תלמידי חינוך מיוחד. 

לפיכך עולה השאלה: אלו כלים יש למורים 'הרגילים' להתמודד בהצלחה עם תלמידים 

הסובלים מלקות קשב ולהצליח לקדמם ולהביאם להישגים במסגרת כיתה רגילה 

שלומדים בה 30 תלמידים בממוצע? מתברר שלא מעט. 

התכונות הבסיסיות הנדרשות ממורים טובים בכלל וממורים שיקדמו את התלמידים 

לקויי הקשב בפרט הן רגישות, סבלנות ופתיחות. אפשר לקדם תלמידים אלה גם בכלים 

הניתנים בידי מורים שעברו הכשרה דיסציפלינרית שאינה הכשרה לחינוך מיוחד, אך 

הרבה תלוי ברצון המורים, ביצירתיותם ובנכונותם להירתם למשימה.

.DSM-5, 2013  .1

בראון ואחרים, 2009.  .2

מנור וטיאנו, 2005, עמ' 24; טיאנו, 2010, עמ' 321–322; שלו־מבורך וסיטבון־פרחי, 2011, עמ' 267.  .3

אוסטין ואחרים, 2000, עמ' 231–235; טיאנו, 2010, עמ' 321.  .4
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המטרה הכפולה: התלמידים לקויי הקשב והכיתה

כאשר אנו עוסקים בהתמודדות מיטבית עם תלמידים לקויי קשב בכיתה הרגילה, אנו 

בעצם ניגשים לעניין משני היבטים: מההיבט הכיתתי ומההיבט האישי.

מההיבט הכיתתי, לתלמידים לקויי הקשב יש פוטנציאל גבוה להפרעה. כמי שמתקשים 

להתרכז ולשבת בשקט לאורך זמן, להתרכז בגירוי אחד, להתעלם ממסיחים ולהשתתף 

בעוד פעילויות הנדרשות מהתלמידים, יש סיכוי רב שהתלמידים לקויי הקשב יהיו מקור 

הפרעה בכיתה.5 מכאן נובע הצורך של המורים להתמודד עמם לטובת שאר התלמידים: 

כדי ללמד שיעור בצורה ראויה, המורים חייבים לתת מענה לקשיי התלמידים לקויי הקשב 

לטובת שאר תלמידי הכיתה.

אך לא די בכך. איננו מעוניינים רק בהשתקת התלמידים לקויי הקשב; אין הם גורם 

מפריע שעלינו לנטרל — הם תלמידים בכיתה, ולכן באחריותנו, המורים, לקדמם, לטפחם 

וללמדם בצורה המיטבית.6 זהו ההיבט האחר של ההתמודדות — ההיבט האישי. אנו 

משתדלים ללמד במגוון סגנונות, להעביר את חומר הלימוד בדרכים אחדות מתוך 

הכרה שאין דרך נכונה אחת. לכן עלינו לכלול בדרך ההוראה שלנו גם דרכים שיתאימו 

לתלמידים לקויי הקשב.

העיקרון העומד בבסיס תכנון שיעור שייתן מענה טוב גם לתלמידים לקויי הקשב הוא 

לצפות מראש את הקשיים; לחשוב מראש מה עלול להפריע, וכבר בשלב התכנון לנסות 

למצוא מענה לקשיים. פעולה כזו מפחיתה מאוד את ההפתעות באמצע השיעור ואת 

מספר האלתורים וההתאמות שיש לערוך במהלכו.

קשיים עיקריים של תלמידים לקויי קשב

הקשיים העיקריים שהמורים צריכים לתת עליהם את הדעת הם ההקשבה וההתנהלות 

הראויה במהלך השיעור, נגישות חומרי הלמידה ולמידה עצמאית. 

לוי, 2014.  .5

הימן, 2007, עמ' 18–21; טגנסטקי, 2006, עמ' 43–46.  .6
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הקשבה והתנהלות במהלך השיעור: מוסחּות בכיתה א. 
התלמידים לקויי הקשב שמים לב לכל רעש, תזוזה ושינוי. אחד הקשיים העיקריים 

שלהם הוא ריכוז בגירוי אחד לאורך זמן. כמובן, ככל שהגירוי יהיה מעניין וקצר יותר 

תגדל יכולת הריכוז של התלמידים, ועל כן עלינו, המורים, ללמד בהתלהבות ומתוך 

יצירת עניין ואתגר בזמן השיעור. לימוד כזה יעורר את רמת הקשב בכיתה ויקל בעיקר 
על התלמידים לקויי הקשב.7

אך לא די בכך. ילדים עם קושי רב בתחום הקשב יתקשו להתרכז במשך 45 דקות של 

שיעור, ודאי כאשר מדובר בשיעור ללא הפסקה לפניו או לקראת סיום יום הלימודים; 

לתלמידים אלה נצטרך לתכנן התערבות רבה יותר. ראשית יש לצמצם למינימום את 

הגירויים שהתלמידים נאלצים להתמודד עמם, לכן לא מומלץ להושיבם ליד חלון או 

בירכתי הכיתה. עדיף להושיבם בקדמת הכיתה, ליד קיר שאינו עמוס, כדי שמצדם האחד 

לא יהיו גירויים כלל, והגירוי העיקרי שלפניהם יהיה המורה. כך תצומצם כמות הגירויים 

המסיחים שהילדים נאלצים להתמודד עמם.

נוסף על כך מומלץ לנווט את התנועתיות של הילדים לקויי הקשב לאפיקים אחרים. 

אפשר לתת להם התעסקות תנועתית כלשהי במקום הלימוד — וכך תנועתיות הילדים 

מנווטת לידיהם, והם מסוגלים להפנות קשב אל המורים ואל החומר הנלמד. הילדים 

יכולים לצייר, ללוש פלסטלינה, להכין יצירות אוריגמי וכיוצא באלה.8 מובן שיש להקפיד 

שההתמודדות עם המוסחּות של הילדים לקויי הקשב לא תגרום למוסחות של תלמידי 

הכיתה האחרים — שיתרכזו בילדים וביצירותיהם במקום בחומר הלימוד — ועל כן מומלץ 

להושיב ילדים לקויי קשב בצד, להנחות אותם להתעסק בשקט, ליצור דברים קטנים 

ולא להסיח את תשומת לבם של חבריהם.

במקרים קיצוניים לא יהיה די בניווט התנועתיות של הילדים לקויי הקשב אל הידיים, 

ונראה אותם נעים בכיסאם, מתופפים ברגליהם, קמים ממקומם וכדומה. אפשר לפתור 

זאת באמצעות הרשאת תזוזת הגוף בהגבלת זמן ומרחב: אם נושיב את הילדים בחלק 

האחורי של הכיתה ונרשה להם לקום מדי פעם בפעם לצעוד בירכתי הכיתה, מחוץ לטווח 

הראייה של תלמידי הכיתה האחרים, הצורך בתנועתיות עשוי למצוא מענה והתלמידים 

לקויי הקשב יצליחו להתרכז בחומר תוך כדי ההליכה ולאחריה.

לאבוי, 2008, עמ' 57.  .7

בראון ואחרים, 2009.  .8



הדס דוויק172

כאשר יש צורך בהתערבות עמוקה יותר נוכל לאפשר לתלמידים לצאת מהכיתה 

להתאווררות קצרה. גם כאן יש להגביל את המרחב: להגדיר מראש לאן מותר ללכת 

)לשירותים, לחצר הריקה( ולאן אסור )למזכירות, לכיתות אחרות(.

לבד מתיחום המרחב יש לתחם גם את זמן התנועה: הרי לא ייתכן שתלמידים יסתובבו 

במשך כל השיעור בירכתי הכיתה, קל וחומר שלא מחוצה לה. יש לקבוע מראש עם 

התלמידים כמה זמן לאחר תחילת השיעור מותר להם לקום ולהסתובב ולמשך כמה 

זמן. כדי שהתהליך יצליח ויהיה יעיל, יש להתנות הרשאה זו בלימוד טוב ופעיל בחלקי 

השיעור שבהם התלמידים משתתפים כרגיל. כך התלמידים מקבלים אחריות, וההרשאה 

לקום ולהסתובב אכן מצטיירת כהתאמה ולא כהקלה, ּוודאי שלא כזלזול במהלך השיעור.

חומרי הלמידה ב. 
חומרי למידה המאופיינים בעומס, בצפיפות, בחוסר סדר וכדומה, מקשים על תלמידים 

בכלל ועל אחת כמה וכמה על תלמידים לקויי קשב. חומרי הלמידה העיקריים שהמורים 

משתמשים בהם הם דפי עבודה, דפים מלווי שיעור ולוח הכיתה. יש לוודא שהלוח והדפים 

יהיו מסודרים, נקיים מקשקושים מיותרים ונעימים למראה. יש להקפיד על כך גם בהצגה 

באמצעות עזרים טכנולוגיים על גבי הלוח: הצגת שקופיות מרווחות ונעימות למראה עם 

כיתוב עיקרי הדברים בלבד למניעת עומס חזותי. 

דף עבודה עמוס כדאי לרווח, ולחלק לתלמידים לקויי הקשב דף מרווח יותר מבחינה 

חזותית.9 יש להדגיש שני דברים בהקשר זה: התלמידים לקויי הקשב אינם לקויים מבחינה 

קוגניטיבית; אין לתת להם דף קל יותר. אנו רוצים שהתלמידים הללו יקבלו תוכן זהה 

לחבריהם לכיתה, ולכן על הריווח להיות חזותי אך לא תוכני. כמו כן יש לשמור על 

כבוד התלמידים, ואין להדגיש לשאר תלמידי הכיתה שלתלמיד מסוים יש דף המעוצב 

אחרת. מעשית, אפשר להחזיק את הדף המרווח בתחתית ערמת הדפים, ובעת חלוקת 

הדפים לשלוף לתלמידים לקויי הלמידה את הדף מתחתית הערמה במקום מראשה. 

כך התלמידים לקויי הקשב מקבלים את הנדרש להם בלי שתלמידי הכיתה האחרים 

מודעים לכך.

אשר ללוח — מומלץ שללוח יהיה מבנה קבוע ומסודר.10 כמו כן מומלץ לרשום את מהלך 

היום ומהלך השיעור מצד אחד, ובצד האחר את שיעורי הבית במצטבר — כל מורה 

בראון ואחרים, 2009.  .9

לוי, 2014.  .10
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מוסיף את המטלות שנתן, כך שבסיום יום הלימודים כל מטלות היום כתובות במרוכז. 

מובן שאפשר להבנות את הלוח בכל צורה אחרת, העיקר להקפיד על הבניה הגיונית 

ועקיבה שתקל על התלמידים להיעזר במה שנכתב על הלוח.

צמצום הגירויים בסביבת 
הילדים לקויי הקשב

ת
תיו

ע
נו

ת
ה

ט 
יוו

נ

ניווט התנועתיות לידיים

ניווט התנועתיות לתזוזה 
במרחב כיתתי מוגדר

ניווט התנועתיות לתזוזה מחוץ 
לכיתה בהגדרת זמן ומרחב

הכוונה ללמידה עצמאית ג. 
ראשית, עלינו לקבל אחריות גם לתהליכי הלמידה של התלמידים המתרחשים שלא 

בבית הספר, כלומר לנו כמורים יש אחריות ללמד את תלמידינו דרכי למידה עצמאיות 

שיתאימו להם כדי שיוכלו ללמוד באמצעותן גם כשאינם נמצאים לידנו. לימוד זה יוביל 

לקבלת אחריות של התלמידים לתהליך הלימודי וללמידה עצמאית, והן תשפרנה את 

תחושת המסוגלות שלהם. 

התלמידים צריכים ללמוד למצוא את זמן הלימוד ואת מיקום הלימוד הנוחים להם ביותר. 

יש תלמידים המעדיפים ללמוד מיד בשובם מבית הספר, ולעומתם אחרים היעילים ביותר 

בשעות הערב. אין כאן אפשרות טובה מחברתה אלא אפשרויות שונות עם רמת התאמה 

שונה לכל תלמיד. צריך להנחות את התלמידים להתנסות פעמים מספר בשעות לימוד 

שונות ולנסות לברר לעצמם מהו זמן הלימוד היעיל ביותר לדעתם.
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בדומה לכך יש לנהוג בנוגע למיקום הלימוד: יש תלמידים הזקוקים לדממה מוחלטת, ואילו 

אחרים אוהבים לעבוד בסביבה רועשת, לצד מישהו אחר או תוך כדי האזנה למוזיקה. 

גם כאן יש להנחות את התלמידים לברר לעצמם את מיקום הלימוד המועדף עליהם.

כמו כן על התלמידים ללמוד להכיר את טווח הקשב שלהם ולתכנן מראש הפסקות 

חכמות שיסייעו להם להתרענן בין זמני הלימוד. 

לאחר שעסקנו בזמן הלימוד, במיקומו ובטווח הלימוד, ניגע בתוכן הלימוד עצמו. אחד 

הקשיים המרכזיים של תלמידים לקויי קשב הוא דחיינות, ופעמים רבות הם אינם 

מצליחים לסיים מטלה בזמן. לכן יש ללמד אותם לרשום את מטלותיהם רישום מסודר, 

לסווג אותן על פי סדרי קדימויות ולחלק כל מטלה למטלות משנה כדי שיעד ההשגה 

לא ייראה בלתי אפשרי למימוש. 

סיכום

במאמר זה הוצגו קווים כלליים בשילוב עצות מעשיות שיסייעו לתלמידים לקויי הקשב. 

רוב הדרכים שהוזכרו יסייעו לכלל התלמידים, ולא רק לתלמידים לקויי הקשב, ההבדל 

העיקרי הוא שתלמידים עם דפוס קשב תקין ימצאו כי דרכי הוראה ולמידה אלו מקלות 

על הלמידה, ולעומתם לתלמידים לקויי קשב אין זו הקלה אלא צורך חיוני, שבלעדיו 

ייתכן שלא ילמדו כלל. כלומר אין כאן שיפור או הקלה אלא שאלה של למידה אל מול 

חוסר למידה.
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