
הפרעת קשב וריכוז 
 במבוגרים

 

 סטיר בנדיקטר ברוך "ד

לאבחון הפרעת קשב  -מנהל מכון דרך הקשב
 .במבוגרים

 

רמת , מנהל המרפאה להפרעות קשב וריכוז במבוגר במכבי 
 . השרון
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 ? מהוא קשב 
תפקודים נוירולוגיים   4הקשב עוסק ב 

 :מרכזיים

 

ערנות 

קשב סלקטיבי 

  חלוקת קשב 

קשב מתחלף  

קשב מתמשך   
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 מהי הפרעת קשב והיפראקטיביות  
ADHD 

הפרעת קשב הינה הפרעה התפתחותית אשר      
 :פוגעת ביכולת לנהל ולווסת את

     הקשב 

    הפעילות המנטאלית 

    הפעילות והמוטורית 

מתבטאת בפעלתנות יתר מנטאלית וגופנית    
 . באימפולסיביות ובקשיים לווסת  את הקשב
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 ניהול הקשב  -מערכת ניהול העצמי 
 אחד החוקרים החשובים בנושא, ברקלי פ"פרו   

מסביר כי מדובר ספציפית בכישלון המערכת     
 .המשהה/המעכבת האינהיבטורית

 

 :  מתייחס

  לזיכרון עבודה 

  לניהול התגובות הרגשיות המפעילות התנהגות
 .מכוונת מטרה 

  לשיח פנימי שמטרתו לשלוט ולהחזיק התנהגות
מכוונת עצמית שמטרתן לעשות אנליזה וסינתזה 

 .  להשגת מטרה רצויה, של התנהגויות
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 ?  מי מתאם את  מערכת הקשב
 
 הכישורים הניהוליים 

 ?ומה תפקידם של הכישורים הניהוליים
תכנון 

  יוזמה 

עדוףית 

  זיכרון עבודה 

 גמישות מנטאלית 

  בקרה על פעולה 
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 הכישורים הניהוליים

   "המנצח והתזמורת"

.  למנצח על תזמורת הכישורים הניהוליםאפשר להשוות את    
 . 

י "תזמורת בה כל כלי יודע לנגן היטב  אך הנגינה אינה מתוזמנת ע
אך משיגיע המנצח שיודע לתזמן את  . המנצח תישמע כקקפוניה

תישמע לאוזנינו ,כניסת כל כלי וכלי ואת קבוצות הכלים השונות 
 .מוסיקה ערבה

 

זקוקה למנצח שייתן את  ,  כך היא מערכת הקשב
 ההוראות
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 ?במה פוגעת הפרעת הקשב 

      בלימודים 

     בתפקוד מקצועי  , 

      בתפקודים בחיי הנישואין, ביחסים חברתיים  , 

       בניהול כספים 

      בנהיגה  , 

       סיכון לפעילות פלילית ובשימוש בסמים 

       בהרגלי בריאות ואורח חיים 

      בתחלואה נפשית נלוות    . 
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   הפרעת קשב

 אין מדובר רק בפגיעה בהקשבה

 

   

 

   

יש סוגים רבים של סימפטומים היכולים    
 ,להעיד על הפרעת קשב

לפעמים הם נראים ממש הפוכים אחד    
 ....מהשני
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 מוזמנים לקרוא באתר שלנו 

 WWW.DERECH-HAKESHEV.CO.IL 

  

 :בדף מאמרים

 

 "מחשבות לפני השינה...הקשב שלי"     



 

 .....המשך יבוא

 

 להתראות בינתיים            

 ר ברוך סטיר  "ד         
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