
התערבויות מבוססות מחקר עם הורים ואנשי  
 ADHDחינוך לילדים בגיל הרך עם 

 
 סמינר הקיבוצים,  מ.ל.ת –רונית פלוטניק ' דר

 פסיכולוגית חינוכית בכירה והתפתחותית מדריכה

עולמם הרגשי והחברתי של ילדים בעלי   –" לגדול אחרת: "מחברת הספר
 .קשב וריכוז, לקויות למידה



 ADHDהורות לילדים עם 

היא הורות ייחודית ולרוב כאובה וקשה בהיבטים   ADHDהורות לילדים עם •
 .  מעשיים ורגשיים כאחד

היא מחייבת למידה ורכישה של מיומנויות ייחודיות לבניית  , בפן המעשי•
מה שמכונה הורות בתנאים של , הלקותיסביבה הורית מותאמת לצרכי הילד 

 ".  הוראה מתקנת"

ההורים נדרשים להתמודדות קשה ומורכבת שכן החיים לצד  , בפן הרגשי•
,  ילד עם לקויות אלה נתונים ללחצים ולקשיים הנובעים מעצם הלקות

 ההתנהגותיים והחברתיים של הילד  , ומנוכחותה בחיים הרגשיים

בנוסף תהליך קבלת לקותו של הילד כרוכה לרוב בתהליכים רגשיים של •
וקבלת  " הילד המושלם"אשר משמעותה פרידה מהפנטזיה על , עבודת אבל

 .הילד ולקותו כפי שהוא

 





 בין המשפחה לסביבה –בין לקות לחינוך 

•ADHD אשר ביטוייה הגלויים  –עם היבטים גנטיים , הינה הפרעה מולדת
ניתנים בנקל להיות מזוהים כקשיים חינוכיים ולא  ( תפקודיים-התנהגותיים)
 .  מולדים, מבנים" לקותיים"

 

איכות  , כי ההתנהגות הגלויה של הילד, בחברה בת זמננו רווחת עדיין הדעה•
מעידים על , ומידת הסתגלותו לדרישות הסביבה והישגיו הביצועיים והלימודיים

 . איכות ההורות

 

הורים לא טובים "כלרוב נשפטים על ידי הסביבה   ADHDלפיכך הורים לילדים עם•
לגדול )אלימים ועוד , מזניחים, בחינוך נאות, המתקשים בהצבת גבולות" דיים

 (.  אחרת

 

 



ADHD – מאפיינים מוקדמים והתקשרות 

המופיעים כבר  (Egger et al., 2006) חוקרים רבים מציינים מאפיינים מוקדמים•
 .אצל התינוק ADHDבינקות לפיהם ניתן לזהות חשד לקיומו של 

 : שני משתנים מרכזיים מעוררי חשד הינם•

 (  טמפרמנט קשה ומתחמם לאט)הטמפרמנט הפרעת•

 .המוקדמת (REGULATION DISORDER)הפרעת הוויסות •

הנדרשת בחיבור שבין התינוק  המותאמות בהיותם מחוללי קושי במידת  -הסכנה •
שנוצרה בין  ( 1995, שטרן , ” POORNESS TO FIT)"הדיסהרמוניה . להורה המטפל

ופגיעה  , ההורה לתינוק מהווה פגיעה ראשונית בחוויית הסימביוזה התינוקית
 .באיכות שלב ההורות הטוטלית

חוויה זו באין ידע והסבר מחלחלת אצל ההורה כתפיסה עצמית שלילית ביחס  •
 (.NOT GOOD ENOUGH PARENT)להורותו 



 רקע תיאורטי-טמפרמנט לקות והתקשרות 

•Thomas & Chess, 1977 

מושג המתאר את איכות ההתנהגות של האדם מינקות  : מזג-טמפרמנט•
 .בתהליך הסתגלותו לסביבה האנושית והפיסית בה הוא גדל

 :מדדים של מזג על פיהם ניתן לאפיין שלוש קבוצות 9קיימים •

 הילד הנוח•

 הילד הקשה•

 הילד המתחמם לאט  •



 התקשרות-טמפרמנט-יחסים סביבה
 

 .חוסר מותאמות בין הסביבה לילד•

 .סיכון לפתח התקשרות לא תקינה•

 .קושי לפתח מנגנוני התפתחות והסתגלות יעילים•

 

משפחה וסביבה  : בנית תוכנית התערבות בסביבה -מניעה מוקדמת •
 .חינוכית



 Regulatory Disorder -הפרעת וויסות 

 : 1993 –גרינספאן •

ילדים רכים זקוקים למבוגר מטפל רגיש אשר יווסת עבורם את חווית  •
 .ההתמודדות עם גירוים פנימיים וחיצוניים

 .מבוגר מווסת בונה בו זמנית חווית התקשרות בטוחה•

מפנים הילד את יכולת המבוגר עד הגיעו   -בתהליך ההבשלה והגדילה •
 .למסוגלות וויסות עצמית

כאשר הילוד מגיע לעולם עם תנאים פיסיולוגיים המונעים ממנו השגת  •
נוצרת התסמונת של  < וויסות הגירויים בתהליך הקשר עם המבוגר 

 .הפרעת וויסות



 מוויסות ועוררות להתקשרות בטוחה

 :המודל הדינמי•

מחפש מקור  < הורה מגורה להגיב< עוררות< דחף< הומאוסטאזיס< תינוק
תינוק  <נחשף לתינוק בחושיו השונים< ( מווסת)נותן מענה < ההפרעה 

נבנית חווית  < מפנים את חווית ההורה המווסת ( חזר להומאוסטזיס)נרגע 
 (.וויסות בתנאים של קשר אנושי בטוח)התקשרות בטוחה ראשונה 

 

 .משקף הרגעה וארגון -(קוהוט" )כזולת עצמי"המטפל •

 

משרתת בהדרגה להשיג  ( הפנמה)החוויה נשמרת בזיכרון העבודה -תינוק•
או בסיוע  , התקשרות בטוחה גם בהעדר ההורה, וויסות עצמי, אוטונומיה

 (.קול, מבט)חלקי של ההורה 



 התקשרות-הורות-הפרעת וויסות

ועימה את חווית  , להורה תפקיד מרכזי בבניית תחושת הוויסות של התינוק•
 .ההתקשרות הבטוחה

תיאורטיקנים שונים מדגישים רגעים אלה מנקודות מבט שונות המכוונות  •
 .לאותו היעד

 .תדלוק -התרחקות  -סימביוזה  -1975, מאהלר•

 .התקשרות בטוחה 1978 -',  איסנסוורת•

 .חווית וויסות העצמי - 1993,גרינספאן•

  ".חווית עצמי עם האחר"  - 2000, שטרן•

,  והתקשרות שמווסתות תחושות,  הדדיתכל אלה הם חוויות הנוצרות •
להורה ולילד בו , ומעניקים תחושת קרבה וביטחון, במצבים של עוררות

 .  זמנית

 



 מאפייני הורות והתקשרות

,  תחילתה של כל הורות כעולם של פנטזיות וציפיות אשר נבנו במהלך ההריון•
 (.בקשר עם הוריו, בילדות של ההורה)ולעיתים אף הרבה לפני כן 

מיד לאחר לידת התינוק נדרשים ההורים לגשש ולחבר בין הפנטזיות  •
 .המוקדמות לבין מאפייני התינוק הנוכחי

כך תהליך הגישוש ההורי  , מתחמם לאט/ככל שהתינוק מאופיין במזג קשה•
 .יהיה קשה יותר ומלווה רגשת סערות

 .קושי זה מהווה מוקד להשלכות של ההורה על הילד ועל הורותו גם יחד•



הנשענת על תצפית  , בין ההורה לילדו נוצרת מערכת יחסים מורכבת•
 (.מתן פרשנות)ומייחסת לו כוונות , התנהגותית של ההורה על ילדו

ההורה מפתח אינטואיטיבית דפוסי הענות הנגזרים מהפרשנות השגויה  •
אינטראקציה  )ובכך עלול  להחמיר את המצב , שלו את התנהגות הילד

 (.קומפלמנטרית

 :שני דפוסי הורים בהיענות לא מודעת לקשיי המזג והוויסות של ילדו•

,  ניסיון להימנע מעימות, פיתוח תלות, הקלה בדרישות, וותרנות: מקלים•
 .  גבולות רופפים, הגנת יתר

 .גבולות נוקשים, מעניש, מאשים, ביקורתי: מחמירים•

פגיעות  , דחיה: מאידך מלווים דפוסים הוריים אלו בעוצמת רגשות מגוונת•
 .בושה ואשמה, עוינות וכעס, נרציסטית



 :התוצאה

 

 הילד אינו זוכה לסביבה רגישה דיה לצרכיו•

 

 .ההורה חווה כישלון הורי ומפתח יחס שלילי לילדו ולהורותו•



 ADHDלילדים עם  " הקול ההורי"

יש בה היבטים גלויים של התנהגות  , הורות היא התרחשות רבת פנים•
המפגש הקבוע בין הקונקרטי  . לצד היבטם סמויים פסיכולוגיים, מעשית

"  הקול ההורי"הוא , המתפתחים בו זמנית ומשפיעים זה על זה, לפסיכולוגי
 (.2006, פלוטניק)

מושפע ממאפייני טמפרמנט ייחודיים וקשיים ספציפיים  " קול ההורי"ה •
 .  שמקורם בלקות

,  ADHDאשר יוגדרו בהמשך כ , כאשר נולד תינוק בעל מאפיינים נוירולוגיים•
אשר , בהיבטים תפקודיים והתנהגותייםרק " מספר את סיפור לקותו"הוא 

יפנה אליו ההורה כאל , כך. לרוב אינם מרמזים להורה על קשייו העתידיים
 . בשעה שהוא נזקק לעיתים להורות אחרת, תינוק רגיל



מהתינוק  , פרידה מן הפנטזיההפער בין הגלוי לסמוי ילווה בתהליך •
, כפי שנבנה אצל ההורה במהלך ההיריון ובתקופה שקדמה לה, המדומיין

 .  לטובת התיידדות הדרגתית וקבלת התינוק הקונקרטי

 .תהליך נפשי זה משול לתהליך של עבודת אבל•

שכן בחלק גדול  , מורכבות נוספת מקורה במרכיב הגנטי המשפחתי•
ולעיתים יותר  , מהמשפחות יש לפחות הורה אחד הסובל גם הוא מהלקות

תמונה משפחתית זו הופכת את החיים  . מילד אחד עם הפרעת קשב וריכוז
 .למורכבים וסוערים עוד יותר

ההורה השני חש ממולכד בין  , ההורה המוריש עשוי לנוע בין הזדהות לכעס•
והוא  , או שותפים לאותם הקשיים" ברית לקותית"שניים המקיימים ביניהם 

 ."בודד במערכה"נותר 

 



 בין אוטונומיה לבושה וספק –שנת חיים שניה 

 מסימביוזה לספרציה ואוטונומיה –תנאים  2: הפעוט•

<  --כוחות אגו< --ועלית האגו ( זיכרון עבודה)סכמת ההורה הבטוח : מנטלי•

 .(עקרון המציאות)למידה של המציאות < --התמודדות+ סף תסכול

התרחקות אקטיבית   <--התפתחות התנועה < --התפתחות מוטורית : גופני•

חוזר    <--(זיכרון עבודה" ) הבטוח"נסמכת סכמת ההורה  <--( ספרציה)

 .ומתדלק חווית אוטונומיה 



 בין אוטונומיה לבושה וספק –שנת חיים שניה 

 :ההורה•

משחרר עם גבולות  < --( התקשרות בטוחה" )הבטוח"נסמך סכמת הפעוט •

 .אוטונומיה< --בטחון

 :מנגנוני הגנה הוריים –"( הבטוח"חולשת סכמת הפעוט : )בתנאי לקות•

 בושה –גבולות נוקשים •

 .ספק –גבולות רופפים •



 בין יוזמה לאשמה –שנת חיים שלישית 

 :מאפייני התפתחות מרכזיים

 התפתחות השפה•

 מוטוריקה גסה ועדינה: קואורדינציה•

 אגוצנטריות ואנימיזם•

 המשחק הסימבולי•

 עלית הדחפים•

 וביקורת מציאות(סף תסכול, התמודדות)כוחות אגו •

 (עקרון המציאות)ועמה סכנת האשמה (יוזמה)לאינדיבידואציה  מספרציה•



 וגבולות - ADHD –הורות 

 .מפגין מול הוריו את קשייו, ADHDילד עם •

 .כעס, תחושת חוסר אונים, מגיב באי שקט משל עצמו –ההורה •

-חינוכית"פרשנות מביאה למתן , חוסר יכולתו להבין את מקורות הלקות•
 .חצוף, חסר הרגלים, של ילד לא מחונך "טיפולית

 ,  פרשנות זו גורמת להורה לצאת משליטה•

כי אם , שולט ומאוזן, נעשית לא מתוך מקום מכיל ומרוסן, לילדהצבת הגבולות •
 . מול הילד נכשלהחש , חוסר אונים וכעס של המבוגר, מתוך מקום של איום

,  אינהיביציה, זיכרון העבודה: מביא עימו קשיים בפונקציות הניהוליות -הילד•
ואלה מקשים עליו להפנים גבולות ולעמוד בהם , כחלק ממאפייני לקותו, וויסות
 .  בעצמו

מדגישה את הצורך בנוכחות מותאמת  " הוראה מתקנת"הורות בגישה של •
 .שההורים מייצרים עבור הילד ולא בהצבת הגבולות עצמם

 



 מותאמת לקות –" הורות מתקנת"הורות בתנאים של 

כאשר הכשירות הנוירולוגית משובשת ואינה   -נוכחות הורית שומרת1.
,  ההורה, נדרש הגורם חיצוני, (פגיעה בפונקציות הניהוליות)יעילה דייה 

 .  להיות נוכח לאורך כל סיטואציה ולתת בנוכחותו מענה לפונקציות חסרות

שמירה  , (קוהוט)מיטיב " עצמי-זולת"לנוכחות שומרת וחושפת את הילד 
 .מפגיעה מתמשכת בדימוי העצמי של הילד

,  הפנמה ממירהמקילה על , המווסתת והמותאמת, נוכחותו האינטנסיבית
והפנמה  ( העבודה)וכך מאפשרת לילד התמודדות עם קשיי זיכרון 

 .שמייצרת הלקות 



ייטיב ההורה אם יקפיד על בניית סדר   -משפחתית, רוטינה, בניית שגרה. 2
מה שיקל על הילד לבצע את הדרישות  , יום ורוטינת חיים קבועה
 התפקודיות היום יומיות  

 

בנייה והכנה של הילד לקראת מצבי מעבר או שינוי המייצרים   -הטרמה. 3
מאפשרת לילד לגייס את משאביו  , קשיים רבים אצל ילדים בעלי לקויות

 למשימה הנדרשת וממקדת אותו אליה  



הגישה המתווכת אפקטיבית באינטראקציה בין ההורה   -והמללהתיווך . 4
, מקדימה עיקר לטפל, היא ממקדת את הילד אל הגירוי החשוב, לילד

מסייעים   וההמללההתיווך . מוגברת ומפריעה ממוסחותומסייעת לו להימנע 
ביטוי מילולי  , לילד בבניית התגובה המותאמת ודרכי ביטוייה הנכונות

 במקום הבעה התנהגותית  

 

כאשר  , ההורה כמשגוח נוכח בזמן שהילד פועל -( MONITORING)משגוח . 5
נוכחותו מרחיבה את תחומי  . הוא ממלא משימה או נערך לקראתה

ההורה  . הביטחון של הילד ומאירה עבורו את נתיב העשייה המותאם
אהדה  , המשדרת לילד מעורבות, כמשגוח הוא מעל לכל דמות קונקרטית

היא מייצרת הזדמנות לרפלקציה מתפעמת באותם מקרים  , ואכפתיות
שבהם הגיע הילד ליעד המסומן לו וכך מספקת הזדמנויות לתיקון הערך 

 העצמי הפגוע



-זולת"המשמשת גם , ילד הזוכה לנוכחות הורית -ותיקון( פידבק)משוב . 6
ישיב הפנמה ממירה ביחס לתפקודו ולבניית הדימוי העצמי  , חיובי" עצמי

הילד ייהנה מרגעי נחת של התפעמות לצד מהלכי תיקון  . החיובי שלו
 .ובקרה

 

.  להורה ריבוי משימות ומעורבות רבה בחיי ילדו בעל הלקויות -מיון ובחירה. 7
אלא גם , ויתור ממוקד מלמד את הילד לא רק מהו העיקר, מבין הדרישות

הורה נוכח  . מסוייםעל זכותו לנוח ולמעוד בתחומים שהם טפלים ברגע 
מתנהל עם ילדו באורח קבע באמצעים של  , הבוחר להתמקד בעיקר

  -ומגיב על השינוי באופן דינמי של פידבק ותיקון, והמללהתיווך , הטרמה
ההולך ומתרחב אט אט למישורי  , הוא שחווה עם ילדו את השינוי ההדרגתי

 .תפקוד נוספים ולהשגת יעדים בעתיד

 



 "הוראה מתקנת"הורות בגישה של 

  -ייחודית" הורית"חייבים ללמוד לדבר בשפה  ADHDהורים לילדים עם •
 .  כדי שיוכלו להבין את ילדם ולסייע לו" שפת הלקות"

 

שפת הלקות מהווה הרחבה לשפה ההורית הבונה גישה ייחודית של •
,  הבנה ומיומנויות, המעניקה להורה בו זמנית ידע" הוראה מתקנת הורית"

 .  (CAPLAN, 1070), (בעבודת האבל)ותמיכה רגשית 

 

ומאפייני הלקות  , היא תואמת את צורכי הילד על פי צרכיו ההתפתחותיים•
 . בכל שלב



מספק להורה את החיבור בין החלק הגלוי בלקות לבין החלק הסמוי   הידע•
וכך מתאפשר לו פרשנות נכונה  , בין הנראה ללא נראה, הנעלם מן העין
 .של החייםארגון מחודש 

 

 .הקומפטנטיותעליה בתחושת •

 

: נפשי בהורות-הרגשיעם הידע והמיומנויות באה ההתמודדות עם החלק •
תמות  , חוויות הבושה והאשמה, תחושת חוסר הערך ההורי, עבודת האבל

 .המחייבות תמיכה רגשית ודינמית תוך כדי התהליך, מתערבות



 מערכת-משפחה-ילד

הילד הוא חלק ממערכת יחסים והתנהגותו מושפעת לא רק מהיחסים  •
במיוחד  , אלא גם מיחסים נוספים שמתקיימים במערכת, ילד-הישירים הורה

 & ,Cowan, Ablow, Johnson) .היחסים בין ההורים לבין הסביבה החינוכית
Measelle, 2005) 

מראה כי ילדים צעירים מתפתחים  ( Bronfenbrenner, 1986)ברונפנברנר •
תרבות  , קהילה מקומית, סביבות חינוכיות, בית ומשפחה: בתוך מעגלים

 .ומדינה

.  היחסים הבו־זמניים בין מערכות אלה יכולים להשפיע על התפתחות הילד•
חיוני שהתכנית תיושם  , כאשר שוקלים ליישם תכנית התערבות, לכן

כדי למקסם את אפשרויות  , הן בסביבת הבית והן בגן הילדים, בו־זמנית
 .ההשפעה



ההתערבות במערכת  השנה האחרונות מדגישים את  20 -מחקרים ב•
כגורם מרכזי המשפיע באופן חיובי על הצלחת ההתערבות עם  החינוכית 

 .ADHDילדי 

 

בנוסף משמשת המערכת החינוכית פעמים רבות כגורם משפיע באמצעות  •
בת בבד , עבור ההורים מאידך" זולתעצמי"מחד והיותה  מודלינגלמידת 

 .  עם התמודדותה עם צרכי הילדים

 

עלולים לקבל תגובות שליליות מסביבתם   ADHDילדים צעירים בעלי תסמיני •
משמעות הדבר היא  Taylor, 2004) )עקב התסמינים האופייניים להפרעה 

שהם יכולים לחוות לפחות חמש עד שש שנים של תגובות כאלו לפני קבלת 
לדבר יכולה להיות השפעה מזיקה מאוד על הדימוי  . התערבות מתאימה

 .העצמי ועל ביטחונם העצמי

 



 ADHDדפוסים חינוכיים מותאמי 

 .שינוי הפרשנות מהתכוונות ללקות: עיבוד המידע והבנתו, קבלת ידע•

 .גיוס אמפטיה ורגישות למקורות הקושי של הילד•

 .פיתוח וגירוי לבניית מעגלי התקשרות ותקשורת מותאמת לילד•

 .מתן גבולות עקביים ורגישים לסוג הקושי של הילד•

 .מותאמות קושי הילד, לדרישות, חשיפה הדרגתית לגירויים•

 .לסביבה על קשייו ומטרות הפעולה, מתן תיווך מתמיד לילד•

 

 



 .לסביבה על קשייו ומטרות הפעולה, מתן תיווך מתמיד לילד•

 .גמישות בבניית ההתערבויות השונות•

"  ילד-יחסי  הורה"ו , "הורה במרכז"ל, "הילד במרכז"מעבר מתמיד מרק •
 .במרכז

 

 



 .גמישות בבניית ההתערבויות השונות•

"  ילד-יחסי  הורה"ו , "הורה במרכז"ל, "הילד במרכז"מעבר מתמיד מרק •
 .במרכז

הראתה במחקר שנערך בגנים בארץ כי כאשר מנחים הורים  (  2015)א ,דן•
וגננות בתוכנית התערבות הממוקדת על רכישת שפה אחידה ביחס לתסמיני  

נצפה שינוי מהותי הן בהתנהגות  , פדגוגית ואקולוגית-פסיכו, ההפרעה
 .הורים-וביחסי צוות, ילדים-הורים/והן ביחס צוות, הילדים בגן ובבית

נדרש גם כסוגיה להקניה ותמיכה בצוות   –" ההוראה המתקנת"לפיכך מודל •
 .החינוכי 

ניזונה רפלקטיבית מהשיקוף שמקרינה בפניה   – 21 -הורות במאה ה•
צוות הופך להיות קריטי יותר  -התייחסות למרכיב זה בקשר הורים. המערכת

 .ויותר



 תוכנית התערבות מערכתית
 מקצועי-דימוי עצמי:   בתהליכים מקבילים

 

 .ברפלקציה מתפעלת עבור כל השותפים" זולת עצמי"בעמדה של  המטפל•

 .מתפעל לאחרים" זולת עצמי"מאפשר לכול השותפים להיות בעמדה של •

 .תוך בנית גבולות התפקיד והטריטוריה של כל המשתתפים•

 .ילד –הורה <      הורה    –מטפל •

 .ילד -גננת <         גננת  –מטפל •

 .  גננת –הורה <      הורה     –גננת •



 
 
 
 
נדרשת מהמטפל הפגנת אמפטיה  , גננת-הורה-בתהליך ההתערבות מטפל• 

היכולות  , תוך חיפוש מתמיד אחר הכוחות, הגננת/למצוקת ההורה
 .וההצלחות של כל אחד מהם

ברפלקציה מתפעלת  " זולתעצמי"באופן זה מקבל המטפל עמדה של •
 .חיובי( חנוכי/הורי)ומסייע לו בבניית ערך עצמי מקצועי,הגננת / מההורה

גננת שחוו כך את המטפל יוכל למצוא בעצמם את היכולת לשמש  /הורה•
 .  ומהאחר בתפקיד, מתפעל מהילד" זולת עצמי"


