
 ילדים עם הפרעת קשב – 
איתור, אבחון וטיפול 

מחקר מעקב

ליטל ברלב      דורי ריבקין      אלן מילשטיין

ייעוץ מדעי: אשר אור-נוי, דניז נאון

המחקר מומן בסיוע מענקי מחקר מן המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות ושירותי הבריאות 
ומקרן מנדל ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלות

דמ-20-819

 ילדים עם הפרעת קשב – 
איתור, אבחון וטיפול 

מחקר מעקב

ליטל ברלב       דורי ריבקין      אלן מילשטיין

ייעוץ מדעי: אשר אור-נוי, דניז נאון

המחקר מומן בסיוע מענקי מחקר מן המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות ושירותי הבריאות 

ומקרן מנדל ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלות



עריכת לשון: רויטל אביב מתוק

תרגום לאנגלית )תקציר(: אוולין איבל

עיצוב גרפי: אפרת ספיקר

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

 ת"ד 3886 ירושלים 9103702

 טלפון: 02-6557400

brook@jdc.org | brookdale.jdc.org.il

ירושלים | שבט תש"ף | פברואר 2020



עוד פרסומים של המכון בנושא

שמר, א., רוזנפלד, י., דהן, א., דניאל-הלוינג, א. )עורכים(. )2016(. מה בעצם עשינו? סיפורי הצלחה של מרכזי תמיכה לסטודנטים 

עם לקויות למידה באוניברסיטאות ומכללות. מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל ומכון מופ”ת

לומדים:  ואינם  עובדים  שאינם  בישראל  צעירים   .)2014( ו.  קונסטנטינוב,  י.,  הדר,  ל.,  וזאן-סיקרון,  פ.,  כאהן-סטרבצ’ינסקי,  ד.,  נאון, 

השתלבות בתעסוקה – משאבים, חסמים וצרכים. דמ-14-640 

 .)ADHD( תכנית עידוד בשיטת נקודה תכנית בית-ספרית לטיפול בילדים עם הפרעות קשב וריכוז .)צ’סנר, ס., וקרישהיימר, א. )2008

מ-08-124

שרון, א., צ’סנר, ס., אור-נוי, א., שטרוסברג, נ., וילנסקי, ד., נאון, ד. )2008(. תכנית עידוד לטיפול בילדים הסובלים מהפרעות קשב 

וריכוז )ADHD( בארבעה בתי ספר בירושלים – תמצית מחקר הערכה. תמ-08-26

brookdale.jdc.org.il :את הפרסומים אפשר להוריד ללא תשלום מאתר המכון



i

תקציר

רקע
לקשיים  הגורמת  ילדים,  בקרב  שכיחה  הפרעה  היא   1)Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD( קשב  הפרעת 

היות  מאותרים,  אינם   ADHD עם  הילדים  מן  חלק  להפרעה,  הגוברת  המודעות  למרות  והמשפחתי.  החברתי  הלימודי,  בתפקוד 

הנובעים  וקשיים  מידע  היעדר  כגון  לעזרה,  לפנייה  שונים  חסמים  עומדים  ההורים  בפני  ולטיפול.  לאבחון  פונים  אינם  שהוריהם 

מנגישות השירותים שבהם מאובחנת ההפרעה ומזמינותם. דוח זה מסכם מחקר דו-שלבי בנושא הפרעת קשב בקרב ילדים, אשר 

בחן מגוון נושאים, בהם הגורמים המנבאים את הופעת הפרעת הקשב, תרומת איתורה המוקדם לילדים, נגישות שירותי האבחון 

וזמינותם והטיפול בה.  

מטרות המחקר
לבחון את המאפיינים של הפרעת הקשב ואת הגורמים המנבאים את הופעתה . 1

לבדוק את השימוש של ילדים עם חשד להפרעות קשב בשירותי בריאות ובשירותים נוספים. 2

לבדוק את השפעת איתור ההפרעה כבר בילדים בכיתות א’ ו-ב’ . 3

להבין את הגורמים המשפיעים על פנייה או על אי-פנייה לאבחון . 4

לבחון את הנגישות ואת הזמינות של שירותי האבחון ולאפיין את הטיפול שמקבלים הילדים המאובחנים . 5

להשוות בין התפקוד וצריכת השירותים של ילדים המקבלים טיפול ובין התפקוד וצריכת השירותים של ילדים שאינם מקבלים טיפול. 6

שיטות המחקר
המחקר היה מחקר אורך דו-שלבי. בשלב האיתור )בשנת 2012( מילאו מחנכות של ילדים בכיתות א’ וב’ בירושלים שאלוני איתור 

על 1,129 ילדים. כיוון שאיתור הפרעת קשב מחייב דיווח משני גורמים, נערך ראיון טלפוני עם ההורים של 213 ילדים שאותרו על 

ידי המחנכות. בעקבות הריאיון עם ההורים אותרו 105 ילדים עם חשד להפרעת קשב )92 ילדים שאותרו בעזרת כלי האיתור ועוד 

13 ילדים שלא אותרו אבל הוריהם דיווחו כי הם מאובחנים( ולהוריהם נשלח מכתב עם המלצה לפנות לאבחון. בשלב זה רואיינו גם 

ההורים של 224 ילדים אשר לא אותרו על ידי המחנכת, כבסיס להשוואה. בשלב המעקב )בשנת 2016(, כאשר הילדים היו בכיתות 

ה’-ו’, נערכו ראיונות טלפוניים עם הוריהם של 85 מן הילדים שאותרו עם חשד להפרעת קשב. 

לאורך המסמך המונחים "הפרעת קשב" ו-ADHD משמשים במשמעות זהה  1
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תוצאות
בעיות  של  יותר  גבוהה  שכיחות  הייתה  שאותרו  הילדים  בקרב  בנים.  מהם   64% קשב,  להפרעת  חשד  עם  אותרו  הילדים  מן   9.3%

בוויסות העצמי )כגון התקפי כעס ובריונות( וסטייה מנורמות )כגון שקרים וגניבה(, של בעיות התנהגות ובעיות למידה בבית הספר, 

וכן של הכבדה על המשפחה. בין משתני הרקע שנבדקו, רק קשיים בלידה והשכלה נמוכה של ההורים נמצאו מנבאים הפרעת קשב. 

בשלב המעקב נמצא כי 87% מן ההורים ידעו או חשדו כי לילד יש הפרעת קשב, עוד לפני קבלת תוצאות האיתור. שליש מן ההורים 

דיווחו כי קבלת התוצאה גרמה להם לשקול פנייה לאבחון או חיזקה את כוונתם לפנות. 65% מן הילדים המאותרים הופנו לאבחון. 

14% התוצאה לא  77% מן הילדים אובחנו עם הפרעת קשב, ואצל  רק מחציתם ביצעו את האבחון אצל רופא של קופת החולים. 

הייתה חד-משמעית. 52% מן הילדים המאובחנים קיבלו טיפול תרופתי וגם תמיכה לא תרופתית כגון סיוע לימודי או טיפול נפשי. 

35% קיבלו רק תמיכה לא תרופתית ורק 4% קיבלו טיפול תרופתי בלבד . 

הורים דיווחו כי בעקבות הטיפול התרופתי חל שיפור בתחום הלימודי )92%(, בתחום החברתי )67%( ובתחום הרגשי )48%(. השפעה 

שלילית דווחה בתחום הפיזי-בריאותי )61%(: חוסר תיאבון, השמנה והפרעות שינה אצל ילדים בודדים. רק 62% מן הילדים שקיבלו 

טיפול תרופתי היו במעקב אצל נוירולוג, 19% היו במעקב אצל רופא ילדים/משפחה ו-19% לא היו במעקב רפואי. 

בתחום  בעיות  של  יותר  נמוך  שיעור  הראתה  תרופתי  טיפול  קיבלו  שלא  ילדים  לבין  תרופתי  טיפול  שקיבלו  ילדים  בין  השוואה 

הלימודי, החברתי, ההתנהגותי והמשפחתי בקרב הראשונים, אולם הבדלים אלה לא היו מובהקים. בתחום הבריאות וצריכת שירותי 

בריאות לא נמצא הבדל בין הילדים שקיבלו טיפול תרופתי לבין הילדים שלא קיבלו טיפול תרופתי. 

מסקנות
מן המחקר עלה כי לאיתור שיטתי של הפרעת קשב יש השפעה צנועה על פנייה לאבחון. יש צורך לשפר את הנגישות למידע על 

אבחון הפרעת קשב ועל הטיפולים האפשריים להפרעה דרך מערכות ציבוריות. כמו כן, מומלץ לחשוב כיצד ליידע את ההורים 

בדבר חשיבות המעקב הרפואי ולהקל עליהם בביצועו. 
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תמצית מנהלים

רקע
הפרעת קשב )Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD( היא הפרעה נוירו-התפתחותית. את ההפרעה מאפיינים 

)היפראקטיביות(. הפרעת קשב היא בעיה שכיחה  יתר  ופעלתנות  )אימפולסיביות(  ביכולת הקשב, קשיים בהפעלת עכבות  בעיה 

 Biederman, 2005; Visser, Bitsko, Danielson,( בנים  אצל  יותר  גבוהה  בשכיחות  הילדים,  מכלל   8%-12% אצל  המופיעה 

 .)Perou, & Blumberg, 2010; Fogelman &  Kahan, 2001; Thomas, Sanders, Doust, Beller, & Glasziou, 2015

שימוש מוגבר בשירותים: מחקרים מצביעים על כך שילדים עם הפרעת קשב ומשפחותיהם משתמשים שימוש מוגבר בשירותי 

נוספות  בעיות  במגוון  מלווה  קשב  הפרעת   .)Repetti, Taylor, & Seeman, 2002( אחרים  ובשירותים  רווחה  חינוך,  בריאות, 

כגון  תומכים,  שירותים  סוגי  במגוון  היעזרות  מצריכים  אלה  קשיים  ורגשיים.  חברתיים  לימודיים,  קשיים  הילד  על  המערימות 

הדרכות, תוכניות בשעות אחר הצוהריים והתאמות מיוחדות בבית הספר. 

)help-seeking models( מתארים את התהליך המוביל לטיפול  התהליך לקבלת טיפול בהפרעת קשב: מודלים של חיפוש עזרה 

בבעיה רפואית של ילדים. תהליך חיפוש העזרה כולל את השלבים האלה: הכרה של הסביבה האחראית לילד )מורים, הורים( בקיום 

)treatment( וטיפול בבעיה ;)diagnosis( אבחנה של הבעיה ;)assessment( פנייה לאבחון מקצועי של הבעיה ;)recognition( הבעיה

 .)Srebnik, Cauce & Baydar, 1996(י

חסמים לאבחון ולטיפול: הורים רבים חוששים כי אבחון הפרעת קשב אצל ילדם יעניק לו תווית שלילית של ‘מופרע’ או ‘אלים’. 

הספר.  בתי  של  תקינה  להתנהלות  המפריעים  ילדים  כ’סימום’  רבים  ידי  על  נתפס  קשב  בהפרעת  התרופתי  הטיפול  לכך,  נוסף 

)Monastra, 2005( או בשל הקשר  כמו כן הורים רבים נרתעים משימוש בתרופות להפרעת קשב בשל החשש מתופעות לוואי 

עד להשפעה מרבית של  הנדרש  הזמן  גם  כמו  אלה,  2010(. חששות  )לדוגמה: מלמד,  פסיכיאטרי  טיפול  לבין  בינן  האסוציאטיבי 

הטיפול התרופתי, מהווים לא רק סיבות להימנעות מן הטיפול מראש, אלא גם גורמים שכיחים מאוד להפסקת הטיפול התרופתי 

)Monastra, 2005(. לצד חסמים אלה, קשיים בזמינות ובנגישות של שירותי אבחון וטיפול וקשיים במעקב  בחודשיו הראשונים 

אחר הילדים עלולים להקשות על הורים להשיג טיפול מתאים עבור ילדיהם. 

מטרות המחקר 
לבחון את המאפיינים של הפרעת הקשב ואת הגורמים המנבאים את הופעתה . 1

לבדוק את השימוש של ילדים עם חשד להפרעות קשב בשירותי בריאות ובשירותים נוספים. 2

לבדוק את השפעת איתור ההפרעה כבר בילדים בכיתות א’ ו-ב’ . 3

להבין את הגורמים המשפיעים על פנייה או על אי-פנייה לאבחון . 4
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לבחון את הנגישות ואת הזמינות של שירותי האבחון ולאפיין את הטיפול שמקבלים הילדים המאובחנים . 5

שאינם . 6 ילדים  של  השירותים  וצריכת  התפקוד  ובין  טיפול  המקבלים  ילדים  של  השירותים  וצריכת  התפקוד  בין  להשוות 

מקבלים טיפול

שיטה 
המחקר היה מחקר אורך דו-שלבי – שלב האיתור ושלב המעקב. 

שלב האיתור )נערך בשנת 2012(: המדגם כלל 1,129 תלמידים בכיתות א’-ב’ בבתי ספר בזרם הממלכתי והממלכתי-דתי בירושלים. 

האיתור נעשה בעזרת שאלון DSM-IV2 לאיתור הפרעת קשב שמילאו המחנכות של הילדים. השאלון כולל שני חלקים, שבכל 

248 הילדים שאותרו עם סיכון  ובלי היפראקטיביות(. מבין  )עם  בנוגע לתשעה סימפטומים של הפרעת קשב  אחד מהם שאלות 

ילד אותר עם חשד להפרעת קשב רק אם    .)86%( ילדים   213 להפרעת קשב על פי שאלון האיתור למחנכת, רואיינו ההורים של 

המחנכת וגם ההורה השיבו בחיוב על שש שאלות באחד משני חלקי השאלון או בשניהם. 92 ילדים אותרו עם חשד להפרעת קשב. 

חשד  על  הודעה  ובו   )2 נספח  )ר’  העברית  באוניברסיטה  לרפואה  הספר  מבית  אור-נוי  מפרופ’  מכתב  נשלח  הללו  הילדים  להורי 

לבעיית קשב אצל הילד, מידע על ההפרעה והמלצה לפנות עם ילדם להמשך אבחון. מלבד השאלות לאיתור הפרעת קשב, נשאלו 

ההורים על נושאים נוספים, בהם תפקוד הילד בבית הספר ובבית ופרטי רקע כגון מהלך ההיריון והלידה. לשם השוואה, רואיינו גם 

הוריהם של 224 ילדים שכלי האיתור לא העלה לגביהם חשד להפרעת קשב. 

שלב המעקב )נערך בשנת 2016(: בשלב המעקב הילדים היו בכיתות ה’-ו’. המדגם כלל 105 מן הילדים שהשתתפו בשלב האיתור. 

מהם 92 ילדים אשר אותרו עם חשד להפרעת קשב, ו-13 ילדים נוספים אשר לא אותרו על ידי המחנכות וסווגו לקבוצת ההשוואה, 

אולם הוריהם דיווחו שהם מאובחנים עם הפרעת קשב, וככל הנראה מקבלים טיפול שמונע את הופעת הסימפטומים. הוריהם של 

85 ילדים מבין 105 הילדים הללו השתתפו בראיון טלפוני. הריאיון התבסס על שאלון מובנה והתייחס לתגובה למכתב שנשלח עם 

תוצאות האיתור, לאבחון של הפרעת הקשב, לטיפול ולסיוע שמקבל הילד וכן לתפקוד של הילד. 

בשלב המעקב נערכו גם 15 ראיונות חצי מובנים עם הורים לילדים עם חשד להפרעת קשב )4(, עם אנשי מקצוע בתחום החינוך 

והטיפול )5( ועם רופאים בהתמחויות רלוונטיות )6(.  

המחקר אושר על ידי ועדת הלסינקי ועל ידי המדען הראשי של משרד החינוך. 

ממצאי שלב האיתור 
13 ילדים שלא אותרו אבל  ■ 105 ילדים )92 ילדים שאותרו בעזרת כלי האיתור ועוד  שכיחות הפרעת קשב: בסך הכול אותרו 

הוריהם דיווחו כי הם מאובחנים( עם חשד להפרעת קשב מתוך 1,129 ילדים שהשתתפו במחקר, כלומר 9.3%. כיוון שכ-20% 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM – מדריך דיאגנוסטי בתחום הפסיכיאטריה היוצא לאור מטעם   2
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מן הילדים הפונים לאבחון בשל חשד להפרעה אינם מקבלים את האבחנה )Bussing, Zima, Gary & Garvan, 2003(, ניתן 

להניח כי שיעור הילדים עם הפרעת קשב היא 7.4%. שיעור זה דומה לנתונים שנמצאו בעולם כאשר מביאים בחשבון את הגיל 

הצעיר של הילדים במחקר. כפי ששוער, רוב המאותרים הם בנים )64%(.  

בקבוצת  ■ לילדים  הושוו  קשב  להפרעת  חשד  עם  אותרו  אשר  הילדים  ולימודי:  חברתי  התנהגותי,  ותפקוד  קשב  הפרעת 

ההשוואה בתפקודם ההתנהגותי, החברתי והלימודי, כפי שדיווחו עליהם ההורים. מן הניתוח הסטטיסטי הוצאו ילדים עם חשד 

להפרעת קשב אשר מקבלים טיפול תרופתי, כך שנכללו רק 72 ילדים מאותרים. 

בקרב הילדים המאותרים היה שיעור גבוה יותר של בעיות בוויסות העצמי )התקפי כעס, היעדר משמעת, מריבות/בריונות(  ■

וסטייה מנורמות )שקרים, גניבה(, של בעיות התנהגות ובעיות למידה בבית הספר, וכן של הכבדה על המשפחה. לעומת זאת, 

לא נמצא הבדל בשיעור הילדים עם קשיים ביחסים החברתיים עם בני גילם.  

שימוש בשירותים: שלא כמו שעלה במחקרים אחרים, בקרב מדגם זה לא נמצא שימוש מוגבר של ילדים עם חשד להפרעות  ■

ולבית חולים,  )ביקורים אצל רופא משפחה/ילדים, ביקורים אצל רופא מומחה, פנייה לרפואה דחופה  קשב בשירותי בריאות 

נטילת תרופות(. בדומה למחקרים אחרים, הילדים עם חשד להפרעת קשב צרכו יותר שירותים תומכים, בבית הספר ומחוצה לו.

הפרעת קשב ובעיות בריאות והתפתחות: בקרב הילדים עם חשד להפרעת קשב נמצא שיעור גבוה יותר של בעיות התפתחות  ■

ושל חשד ללקויות למידה. בנוגע לבעיות בריאות אחרות, לא נמצאו הבדלים בינם לבין ילדים בקבוצת ההשוואה. 

גורמים גנטיים וסביבתיים הקשורים להפרעת קשב: בדומה למחקרים אחרים, גם במחקר זה נמצא אצל הילדים עם חשד  ■

נמצא קשר  זאת, לא  )8%(. לעומת  )17%( לעומת אצל הילדים האחרים  יותר של קשיים בלידה  גבוה  להפרעת קשב שיעור 

יותר  נמצאו שכיחים  לא  כמנבאים הפרעת קשב  נוספים, שדווחו בספרות  גורמים  קיסרי.  בניתוח  ללידה  או  ההיריון  למהלך 

שתיית  עישון,  הלידה(,  שבוע  או  התינוק  )משקל  בלידה  הילוד  בריאות  קשב,  הפרעת  עם  אחאים  שאותרו:  הילדים  בקרב 

אלכוהול או בעיות בריאות של האם בהיריון,  ומשתנים סוציו-דמוגרפיים )ארץ הלידה של ההורים, תעסוקת ההורים, מצב 

כלכלי, רמת דתיות או מצב משפחתי(. בין משתני הרקע, רק השכלה נמוכה של ההורים ניבאה חשד להפרעת קשב אצל הילד. 

ממצאי שלב המעקב 
איתור הילדים וההודעה להורים על תוצאותיו נעשו בשנת 2012 כאשר הילדים היו בכיתות א’ ו-ב’. המעקב אחר הילדים שאותרו 

בוצע כעבור ארבע שנים, בשנת 2016, כשהילדים היו בכיתות ד’ ו-ה’. אוכלוסיית המעקב כללה 105 ילדים – 92 שאותרו במסגרת 

הפרעת קשב.  של  אבחון  להם  שיש  דיווחו  הוריהם  אך  האיתור,  באמצעות שאלון  אותרו  לא  אשר  נוספים,  ילדים  ו-13  המחקר, 

המעקב נעשה באמצעות ראיונות עם הורי הילדים. השתתפו ההורים של 85 מתוך 105 הילדים )81%(. 

2012 נשלח להוריהם של הילדים שאותרו מכתב המיידע אותם על חשד  ■ השפעת האיתור וההמלצה לפנות לאבחון: בשנת 

להפרעת קשב אצל ילדם. המכתב כלל מידע על הפרעת קשב והמלצה לפנות לאבחון מקצועי. צוות המחקר יצר קשר טלפוני 

עם ההורים כדי לוודא שאכן קיבלו את המכתב. אחת ממטרות המעקב הייתה לבחון את ההשפעה של האיתור וההודעה על 

תוצאותיו באמצעות מכתב. רוב ההורים דיווחו כי עוד לפני קבלת המכתב ידעו )43%( או חשדו )44%( שלילד יש הפרעת קשב, 
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אולם 9% מן ההורים דיווחו כי לפני קבלת המכתב לא חשבו על האפשרות הזאת. בסך הכול 33% מן ההורים דיווחו על השפעה 

של המכתב: 11% דיווחו שהוא גרם להם לשקול פנייה לאבחון, ו-28% דיווחו כי הוא חיזק את כוונתם לפנות. מרבית ההורים 

שפנו לקבלת מידע על הפרעת קשב ועל אבחון פנו לגורם בבית הספר, אם כי חלק ניכר מהם דיווח כי המידע לא היה מספק. 

אבחון הפרעת קשב: 65% מן ההורים שילדם אותר במסגרת המחקר פנו עימו לאבחון. רוב הילדים אובחנו אצל נוירולוג )71%(  ■

ובודדים בלבד פנו לרופא ילדים המוסמך לאבחן הפרעות קשב או לפסיכיאטר. כמחצית מן הילדים )49%( אובחנו אצל רופא 

של קופת החולים. ילדים אחרים אובחנו במרפאת בית חולים )19%(, במכון אבחון )17%( או אצל רופא פרטי )12%(. ההורים 

שילדיהם אובחנו שלא במסגרת קופת החולים הסבירו כי בקופת חולים ההמתנה לתור ארוכה מדי, שרצו להגיע לרופא מסוים, 

שלא ידעו שניתן לבצע אבחון דרך קופת החולים, או  שרצו לקבל שירות טוב יותר. 

55% מן ההורים דיווחו שחיכו עד חודש לאבחון, ומשך הזמן המקסימלי להמתנה היה שמונה חודשים. משך ההמתנה בקופת 

חולים היה ארוך יותר מאשר במסגרות אחרות. מעט יותר ממחצית מן הילדים )56%( אובחנו גם בעזרת מבחן ממוחשב. על פי 

דיווחי ההורים האבחון נמשך בממוצע 120 דקות )כל הפגישות יחד(. אצל רופאי קופת חולים או במרפאת בית חולים רק 45% 

מן האבחונים נעשו ביותר מביקור אחד, לעומת 86% מן האבחונים אצל רופא פרטי ו-80% במכון אבחון. הורים שביצעו את 

האבחון במסגרת פרטית שילמו בממוצע 960 ש"ח. 

הייתה חד- לא  כי התוצאה  14% השיבו  יש הפרעת קשב,  כי האבחון הראה שלילד  ציינו   )77%( ההורים  הרוב המוחלט של 

משמעית ול-9% נשללה הפרעת קשב.

טיפול ושירותי תמיכה לילדים: 52% מן הילדים המאובחנים קיבלו טיפול משולב – טיפול תרופתי וגם תמיכה לא תרופתית  ■

4% מן הילדים קיבלו  35% מן הילדים המאובחנים קיבלו טיפול או סיוע לא תרופתי בלבד, ורק  )כולל סיוע לימודי(.  כלשהי 

טיפול תרופתי בלבד. 

טיפול תרופתי 

 6 3 מתוך  46 ילדים שאובחנו עם הפרעת קשב, ועוד  45 מתוך   – 81% מן הילדים שהופנו לאבחון קיבלו המלצה לטיפול תרופתי 

ילדים שתוצאת האבחון שלהם לא הייתה חד-משמעית. מקרב הילדים המאובחנים אשר קיבלו המלצה לטיפול תרופתי, 58% נטלו 

תרופה בעת המעקב. הסיבה השכיחה לאי נטילת תרופה הייתה תופעות לוואי. סיבות נוספות שחזרו היו חשש מתופעות לוואי, 

התנגדות עקרונית לטיפול תרופתי בהפרעת קשב או סירוב של הילד.  

התרופה השכיחה בקרב הילדים שנוטלים טיפול תרופתי היא ריטלין. חלק ניכר מן ההורים דיווחו על שינוי בתרופה או על שינוי 

במינון מאז תחילת הטיפול. 

)48%(. השפעה שלילית  )67%( ובתחום הרגשי  )92%(, בתחום החברתי  הורים דיווחו על שיפור בעקבות הטיפול בתחום הלימודי 

דווחה בתחום הפיזי-בריאותי )61%(: חוסר תיאבון, השמנה והפרעות שינה אצל ילדים בודדים.

למרות האחוז הגבוה של הורים המעידים על שיפור אצל הילד בתחום הלימודי, רק שני שלישים מהם דיווחו על שביעות רצון רבה 



או רבה מאוד מן הטיפול התרופתי. בתשובה לשאלה פתוחה דיווחו הורים שהם מרוצים מן השיפור בלימודים ובהתנהגות הילד, אך 

לא היו מרוצים מן הפגיעה בחיוניות של הילד )“מרדים אותו”, “מכבה אותו”, “זומבי”, “רובוט”(, מחוסר התיאבון שלו ומכך שהוא 

נוטל תרופה באופן כללי.  

19% היו במעקב אצל רופא ילדים או רופא  62% מן הילדים שקיבלו טיפול תרופתי להפרעת קשב היו במעקב אצל נוירולוג,  רק 

משפחה ו-19% לא היו במעקב רפואי בעניין זה. 

סיוע לא תרופתי

סיוע לא תרופתי ניתן ל-82% מן הילדים. סוגי הסיוע השכיחים הם שיעורי עזר )על ידי מורת שילוב, שיעורים פרטניים או שיעורים 

פרטיים( וטיפולים רגשיים. 63% מן הילדים קיבלו סיוע מבית הספר או ממרכז תמיכה יישובי או אזורי )מתי”א(. 

כי  והרגשי, אם  רוב קלה, בתחומים הלימודי, החברתי  פי  חיובית, על  דיווחו על השפעה  לא תרופתי  סיוע  קיבל  ההורים שילדם 

בשיעור נמוך מן הדיווח על השפעת הטיפול התרופתי. 

עלות הטיפול

הורים דיווחו כי עלות הטיפול התרופתי היא 147.7 ש"ח בממוצע לחודש. ההוצאה החודשית המינימלית היא 20 ש"ח והמקסימלית 

מן   16% יותר.  גבוהה  תרופתי  הלא  הסיוע  עלות  עליהם.  מכבידה  התרופתי  הטיפול  עלות  כי  דיווחו  ההורים  מן   60% ש"ח.   300

על  דיווחו שהם משלמים  ו-29%  בחודש  624 ש"ח  בממוצע  פרטיים  ושיעורים  עזר  על שיעורי  דיווחו שהם משלמים  המשיבים 

)טיפול  חודשית אחת  הוצאה  על  לפחות  דיווחו  ההורים שרואיינו  מן  כמחצית  בחודש.  1,097 ש"ח  בממוצע  וסיוע אחר  טיפולים 

תרופתי וסיוע לא תרופתי(, עם עלות חודשית ממוצעת של 845 ש"ח. 

מערכת הבריאות והפרעת קשב

רק 55% מן ההורים אמרו כי שוחחו עם רופא הילדים/המשפחה על קשיי הקשב והריכוז של הילד. 37% מן ההורים דיווחו שאינם 

קופת  של  השירות  לשיפור  ההורים  של  ההצעות  בין  והריכוז.  הקשב  לקשיי  בנוגע  החולים  מקופת  שקיבלו  השירות  מן  מרוצים 

החולים היו קיצור התורים )במיוחד לנוירולוג(, הרחבת הטיפולים התומכים הניתנים דרך קופת חולים ומתן מידע מסודר על הפרעת 

קשב, על אבחון ועל טיפול. 

השוואה בין ילדים מאובחנים המקבלים טיפול תרופתי ובין אלה שאינם מקבלים טיפול תרופתי

בקרב הילדים אשר לא קיבלו טיפול תרופתי הייתה שכיחות גבוהה יותר של קשיים בתחום הלימודי, ההתנהגותי והמשפחתי, וכן 

 27( יש להביא בחשבון את המדגם הקטן  היו מובהקים, אולם  לא  בריאות. הבדלים אלה  יותר של שימוש בשירותי  גבוה  שיעור 

ילדים שקיבלו טיפול תרופתי ו-19 שלא קיבלו טיפול תרופתי(. 
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מגבלות המחקר
שיעור  היא  נוספת  מגבלה  המדינה.  כלל  את  מייצג  אינו  והמדגם  חרדית,  לא  יהודית  אוכלוסייה  בקרב  בירושלים  נערך  המחקר 

ההיענות הנמוך של ההורים מבין אלה שפנו אליהם דרך בית הספר )29%(. השוואה לנתוני הלמ”ס בנוגע לאוכלוסייה דומה הראתה 

כי בין משתתפי המחקר היה ייצוג יתר למשפחות שבהן האב יליד ישראל, למשפחות שבהן לאם יש השכלה אקדמית ולמשפחות 

חילוניות. עם זאת לא היו הבדלים בארץ מוצא האם, בהשכלת האב, או במאפייני תעסוקה והכנסה של ההורים. 

בקרב  גבוה  היענות  שיעור  שלמרות  כך  ילדים,   105 רק  כלל  המעקב  בשלב  המדגם  האיתור,  בשלב  הנמוך  ההיענות  שיעור  בשל 

ההורים בשלב המעקב )81%(, התקבלו נתונים בנוגע ל-85 ילדים בלבד. 

מקור המידע – המחקר התבסס על דיווח של מורים והורים בנוגע לילדים ובנוגע למגוון השירותים שנעזרו בהם, ולא על נתונים 

מנהליים או מדידות. דיווח זה נתון מן הסתם להטיות שונות בשל רצייה חברתית וזיכרון.    

המלצות
יש לשפר את הנגישות למידע על אבחון הפרעת קשב עבור הורים ומורים: חשוב להפנות משאבים ומחשבה כיצד לספק  ■

להורים יותר מידע אמין ולסייע להם להתגבר על חסמים להשגתו ולקבלתו. מן המחקר עלה כי ההורים פונים בראש ובראשונה 

לקבלת מידע מבית הספר, לכן חשוב כי בעיקר אנשי החינוך יהיו מסוגלים לספק מידע אמין ותורם. סביר להניח שמידע זמין 

ומסודר יתרום להעלאת שיעור הילדים המאובחנים והמטופלים מקרב הילדים עם סימפטומים של הפרעת קשב.

יש לשפר את הנגשת המידע על אפשרויות אבחון הפרעת קשב על ידי קופות החולים: ישנם הורים שאינם יודעים שניתן  ■

לבצע אבחון במסגרת קופת החולים. הורים אינם מודעים לאפשרות לקצר את זמן ההמתנה אם יפנו לרופא ילדים שמוסמך 

באבחון הפרעת קשב או לפסיכיאטר. מומלץ כי קופות החולים יספקו מידע מסודר בדבר השירותים וההחזרים שרלוונטיים 

לאבחון ההפרעה. 

יש לצמצם את הוצאות ההורים למימון האבחון והטיפול: ממצאי המחקר העלו כי עלות אבחון המבוצע שלא במסגרת קופת  ■

חולים היא גבוהה. כמו כן חלק מן ההורים נושאים בעלות משמעותית של טיפולים )תרופתיים ובעיקר לא תרופתיים(. הורים 

והביעו עניין בעיקר  ידי קופות החולים לילדים עם הפרעת קשב,  ואת ההחזרים הניתנים על  הציעו להרחיב את השירותים 

בטיפולים לא תרופתיים. 

יש לדאוג למעקב רפואי לילדים המקבלים טיפול תרופתי: רק 62% מן הילדים שקיבלו טיפול תרופתי היו במעקב רפואי אצל  ■

נוירולוג. שאר הילדים היו במעקב אצל רופא הילדים או שכלל לא היו במעקב רפואי. מומלץ לחשוב כיצד ליידע את ההורים 

בדבר חשיבות המעקב הרפואי ולהקל עליהם בביצועו.
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תודה ליפתח גורדוני על תרומתו להכנת כלי המחקר ולניתוח הנתונים.  

סיועה  על  גדג’  ולנורית  הספרות  לסקירת  תרומתו  על  לף  ליואב  מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל:  במכון  לעמיתינו  מודים  אנו  כן  כמו 

בכתיבת הדוח.

תודה מיוחדת לדניז נאון ולפרופ’ אשר אור-נוי על הייעוץ המדעי והליווי המקצועי במחקר. 
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1. הקדמה 
 2012 דוח זה מסכם מחקר דו-שלבי בנושא הפרעות קשב בקרב ילדים. השלב הראשון של המחקר, שלב האיתור, נערך בשנת 

בקרב ילדים בכיתות א' וב' ונועד לתרום להבנת המאפיינים והמנבאים של ההפרעה. כעבור ארבע שנים, בשנת 2016, בוצע השלב 

השני של המחקר, שלב המעקב, אשר עסק בין השאר בבחינת השפעת האיתור על הפנייה לשירותי אבחון וטיפול ועל נגישות 

השירותים וזמינותם. 

2. סקירת ספרות

2.1 מהי הפרעת קשב? 
זעיר  נוירו-התפתחותית שמקורה בשוני  היא הפרעה   1)Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD( הפרעת קשב 

במבנה המוח. מדובר בחוסר איזון בין המעבירים העצביים הכימיים נוראדרנלין ודופאמין )גרין וצ'י, 2001(. את ההפרעה מאפיינים 

בעיה ביכולת הקשב, קשיים בהפעלת עכבות )אימפולסיביות( ופעלתנות יתר )היפראקטיביות(. 

2.2  שכיחות ההפרעה
 Biederman, 2005;( בנים  אצל  יותר  גבוהה  בשכיחות  הילדים,  מכלל   12%-8% אצל  המופיעה  שכיחה  בעיה  היא  קשב  הפרעת 

 Visser, Bitsko, Danielson, Perou, & Blumberg, 2010; Fogelman &  Kahan, 2001; Thomas, Sanders, Doust, Beller,
Glasziou, 2015 &(. ההפרעה מלווה לעיתים קרובות בפעלתנות יתר. הדיווחים על שכיחות הפרעת קשב בעולם משתנים בהתאם 
 Thomas et al.,( 7.2% השכיחות הממוצעת של ההפרעה בעולם היא ,DSM-IV2 לכלי המשמש לאבחונה. על סמך ההגדרות של

נמוכה  ICD-103י)World Health Organization, 2004(, השכיחות  לפי  לאבחנה  הקריטריונים  מקובלים  באירופה, שבה   .)2015

.)Thapar & Cooper, 2016(י DSM-Vאו DSM-IV בהרבה מזאת שבמדינות המשתמשות בקריטריונים של

האבחון  בהיקף  עלייה  בשל  הנראה  כפי  בישראל,  וכן  העולם,  בכל  קשב  הפרעת  של  בשכיחות  עלייה  ישנה  האחרון  בעשור 

כן  כמו   .)Fogelman, Vinker, Guy, & Kahan, 2003; Thapar & Cooper, 2016; Yochman, Ornoy, & Parush, 2006(

העלייה בשכיחות ההפרעה נובעת מהתגברות המודעות אליה בקרב אנשי החינוך וההורים, מן השיח הנרחב על אודותיה באמצעי 

התקשורת ומפיתוח כלי אבחון נגישים יותר. 

1  לאורך המסמך המונחים "הפרעת קשב" ו-ADHD משמשים במשמעות זהה.

ההסתדרות  מטעם  לאור  היוצא  הפסיכיאטריה  בתחום  דיאגנוסטי  מדריך   –  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM   2

הפסיכיאטרית האמריקנית

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – ICD-10  3 – מסמך של ארגון הבריאות העולמי המכיל קטלוג 

ממוין והיררכי של כל המחלות הידועות, כולל הפרעות נפשיות.
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בסקר בריאות נפש בקרב מתבגרים בישראל, 3% ענו על הקריטריונים לאבחון הפרעת קשב )Farbstein et al., 2014(. מחקר אחר 

בנים/גברים עם  בין  2014 מ-6.8% ל-14.4%. היחס  2005 לשנת  בין שנת  וריכוז עלתה  כי השכיחות של אבחנת הפרעת קשב  מצא 

הפרעות קשב לבין בנות/נשים בשנת 2005 היה פי 2.94 מיחס זה בשנת 2014 – 1.86. השימוש בתרופות לטיפול בהפרעת קשב וריכוז 

 .)Davidovitch, Koren, Fund, Shrem, & Porath, 2017( 2014 בקרב ילדים ומתבגרים היה 3.57% בשנת 2005 ו-8.51% בשנת

2.3 גורמי ההפרעה
גורמים גנטיים, אישיים וסביבתיים נמצאו קשורים להפרעת קשב. הגורם הגנטי של ההפרעה מתבטא באבחון הפרעת קשב בקרב 

אישיים,  גורמים   .)Cheuk & Wong, 2006( האב  אצל  לרוב   – ההורים  אחד  אצל  קרובות  לעיתים  אחת,  במשפחה  אנשים  כמה 

גורמים סביבתיים, כגון  כגון מגדר מתבטאים, לדוגמה, בשכיחות גבוהה פי שלושה של ההפרעה בקרב בנים לעומת בקרב בנות. 

עוני וצפיפות אינם יוצרים הפרעת קשב, אולם הם משפיעים על חומרתה ועל תוצאותיה )גרין וצ'י, 2001(. יש מחקרים התומכים 

ובין  נמוכה  והשכלה  אבטלה  נמוך,  סוציו-אקונומי  מעמד  כגון  המשפחה,  של  סוציו-דמוגרפיים  מאפיינים  בין  קשר  בקיום  גם 

 Barnow, Schuckit, Smith, & Freyberger, 2006; Biederman, 2005; Ornoy, Segal, Greenbaum, &( קשב  הפרעת 

לטיב היחסים  גם מאפיינים הקשורים   .)Bar-Hamburger, 2001; Sauver et al., 2004; Lesesne, Visser, & White, 2003
במשפחה נמצאו קשורים להופעת ההפרעה, וביניהם ניתן למנות גירושין, קונפליקט בין ההורים ותחושת אי-סיפוק של ההורים מן 

 Cunningham, 2007; Biederman, 2005; Drabick, Gadow, & Sprafkin, 2006; Thapar, van den Bree, Fowler,( הזוגיות

Langley, & Whittinger, 2006(. באופן כללי, במשפחות המאופיינות בקונפליקט, באלימות וביחס בלתי תומך סיכון גבוה יותר 
שלילדיהן תהיה הפרעת קשב. 

סיבוכים במהלך ההיריון והלידה לבין הופעת ההפרעה. עם זאת, ממצאים אלה אינם חד- יש ממצאים המצביעים על קשר בין 

הופעת  עם  קשר  נמצא  בלידה  נמוך  ולמשקל  מוקדמת  ללידה  גם   .)Sauver et al., 2004; Swanson et al., 2007( משמעיים 

ההפרעה. מחקרים אחרים מראים קשר בין צריכת אלכוהול וסמים על ידי האם במהלך ההיריון ובין הופעת ההפרעה אצל הילד 

 .)Linett et al., 2005; Knopik et al., 2006( בשלב מאוחר יותר

2.4 בעיות הנלוות להפרעה 
בקרב אחוז גבוה מן הילדים הסובלים מהפרעת קשב ישנן גם הפרעות התנהגות נלוות, כגון חרדה, דיכאון, התנהגות אובססיבית 

קומפולסיבית )OCD(, התנהגות מרדנית הרסנית )ODD/CD( ועוד. סוג ההפרעות הנלוות משתנה לפי הגיל, ובילדים עם הפרעת 

 Yochman, Ornoy( התנהגות  ובעיות  שפה  קשיי  בהם  ההתפתחותיים,  בתחומים  בעיקר  הן  הנלוות  ההפרעות  הרך  בגיל  קשב 

ביותר  Parush, 2006 &(. מעל מחצית מן הילדים עם הפרעת קשב סובלים בבית הספר מקשיי למידה, שהם הסיבה השכיחה 
 Thapar & Cooper, 2016; Thomas, et al., ;2001 ,להפניית ילדים על ידי מערכת החינוך לאבחון )מנור וטיאנו, 2001; גרין וצ'י

.)2015; Yochman, Ornoy, & Parush, 2006
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בעיות בתפקוד הלימודי

בעיות המתעוררות בבית הספר הן לעיתים קרובות מאפיין מרכזי של ילדים עם הפרעת קשב. ילדים רבים הסובלים מן ההפרעה, 

בין אם הם מאובחנים ובין אם לא, נתקלים בקשיים בלימודים, בתחום אחד או יותר. לילדים אלה ביצועים לימודיים ירודים באופן 

משמעותי, והישגיהם בתחומים כגון חשבון וקריאה נמצאו נמוכים משמעותית מהישגיהם של ילדים שאינם סובלים מן ההפרעה. 

מחקרים ארוכי טווח הראו כי הישגים לימודיים נמוכים הקשורים עם ההפרעה אינם נעלמים במשך הזמן אלא נשמרים גם בתקופת 

 .)Loe & Feldman, 2007( ההתבגרות ולאחריה

בעיות בתפקוד הרגשי, ההתנהגותי והחברתי

אדם עם הפרעת קשב מתקשה בוויסות עצמי של רגש, עוררות והנעה המקשה על הפנמת התנהגויות נורמטיביות ופוגע ביצירת 

קשרים חברתיים תקינים )צ'סנר וקירשהיימר, 2008(. ילדים עם הפרעת קשב רוצים להתנהג כראוי ולהיות מקובלים על חבריהם, 

ביטוי  לידי  בא  והדבר  יותר,  ולחוצים  מודאגים  להיות  עלולים  הם  לכן,  ואכזבות.  חווים תסכולים  הם  בכך  אינם מצליחים  וכאשר 

בהתפרצויות תסכול וכעס )גרין וצ'י, 2001(.

בחשיבות  ההכרה  ניכרת  האחרונים  העשורים  בשני  אולם  והתנהגות,  לימוד  בבעיות  בעיקר  התמקדו  בתחום  מוקדמים  מחקרים 

 Blachman & Hinshaw, 2002; Stroes, Alberts,( המכרעת של קשיים בתחום החברתי עבור ילדים ובני נוער עם הפרעות קשב

Van Der Meere, 2003 &(. יתרה מכך, כיוון שקשיים בתחום החברתי הם כל כך שכיחים אצל ילדים עם הפרעת קשב, יש חוקרים 
המציעים לכלול אותם בין הקריטריונים המשמשים לאיתור ההפרעה )Landau & Moore, 1991(. ילדים עם הפרעת קשב המלווה 

 Bagwell,( יותר  בפעלתנות יתר מתוארים בדרך כלל כאימפולסיביים, חודרניים, אינטנסיביים, רגשיים, בלתי מאורגנים ואלימים 

Molina, Pelham Jr, & Hoza, 2001; Mikami & Hinshaw, 2003; Stroes et al., 2003(. חוסר תשומת לב ואימפולסיביות 
כיתתם  בני  נוטים להתפרץ לפעילות של  לדוגמה, הם  ילדים עם הפרעת קשב בכמה תחומים.  פוגעים בהתנהגות החברתית של 

בפתאומיות. כמן כן הם מתקשים לעקוב אחרי כללים נרמזים או 'סמויים' לניהול שיחה )Stroes et al., 2003(; הם נוטים לקטוע 

דברי אחרים, לדבר יתר על המידה ולא לשים לב לדברי אחרים. ילדים עם הפרעת קשב נוטים להתקפי כעס והם עלולים 'לפתור' 

בעיות בין-אישיות באלימות )Blachman & Hinshaw, 2002(. לראיה, מריבות וקטטות עם בני גילם נפוצות מאוד בקרב ילדים 

עם ההפרעה )DuPaul & Stoner, 2003(. עקב התנהגויות מעין אלה, ילדים עם הפרעת קשב נוטים להיות מקובלים פחות ודחויים 

  .)Blachman & Hinshaw, 2002; Mikami & Hinshaw, 2003( יותר בקרב ילדים

2.5 שימוש מוגבר בשירותים
רווחה  חינוך,  בריאות,  בשירותי  מוגבר  שימוש  משתמשים  ומשפחותיהם  קשב  הפרעת  עם  שילדים  כך  על  מצביעים  מחקרים 

ילד או של מתבגר עם הפרעת  כי העלות השנתית של  )Repetti, Taylor, & Seeman, 2002(. ההערכה היא  ובשירותים אחרים 

 Pelham, Foster, & Robb,( $17,500-$12,000 קשב הנזקק לשירותי בריאות, חינוך, משפט ושירותים מיוחדים עבור הוריו נעה בין

 De Ridder & De Graeve, 2006;( בריאות  מוגברת של שירותי  רבים בספרות הרפואית מצביעים על צריכה  2007(. מאמרים 
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Sauver et al., 2004; Thapar & Cooper, 2016(. נמצא כי עלות ההוצאות למערכת הבריאות עבור ילדים עם הפרעת קשב בשנה 
שקודמת לאבחון ההפרעה כפולה מזו של שאר הילדים )Ray et al., 2006; Curry et al., 2017(. לדוגמה, העלות הכללית עבור 

 Chan, Zhan,( שירותי בריאות לילד עם הפרעת קשב דומה לעלות עבור ילדים עם אסטמה, והיא גבוהה בהרבה ביחס לכלל הילדים

לסבול  או  בתאונות  להיפגע  יותר  נוטים  יתר,  פעלתנות  לכך  כאשר מתלווה  במיוחד  הפרעת קשב,  עם  ילדים   .)& Homer, 2002
מחבלות ולכן להגיע למוקדי רפואה דחופה וגם לשירותי רפואה בקהילה ולבתי חולים בתדירות גבוהה יותר ביחס לבני גילם שאינם 

 De Ridder & De Graeve, 2006; DeBar, Lynch, & Boles, 2004; Guevara, Lozano, Wickizer, Mell,( בעלי הפרעת קשב

 & Gephart, 2001, De Ridder &  De Graeve , 2006; DiScala et al., 1998; DeBar, Lynch, & Boles, 2004; Sauver et
al., 2004; Todd et al., 2008(. ילדים עם הפרעת קשב נפגעים יותר כהולכי רגל או כרוכבי אופניים, ובגיל מבוגר יותר הם מעורבים 

 .)DiScala, Lescohier, Barthel, & Li, 1998 Curry et al., 2017;( יותר בתאונות דרכים, והנזק הנגרם להם בתאונות חמור יותר

אלה  קשיים  ורגשיים.  חברתיים  לימודיים,  קשיים  הילד  על  המערימות  נוספות  בעיות  של  במגוון  מלווה  קשב  הפרעת  כאמור, 

שירותים תומכים, כגון הדרכות, תוכניות בשעות אחר הצוהריים והתאמות מיוחדות בבית  מצריכים היעזרות בסוגים שונים של 

 Loe & Feldman,( קשב  הפרעת  עם  ילדים  בקרב  חינוכיים  תמיכה  בשירותי  יותר  גבוה  שימוש  על  מצביעים  מחקרים  הספר. 

2007(. השמת ילדים עם הפרעת קשב בחינוך מיוחד גבוהה פי 4 עד 5 לעומת השמת ילדים ללא ההפרעה. כך לדוגמה, נמצא כי 
0%-15% של ילדים ללא ההפרעה.  28%-35% לעומת שיעור של  שיעור הילדים עם הפרעת קשב הלומדים בחינוך מיוחד נע בין 

ללא  ילדים  בקרב   7%-0% לעומת   ,46%-10% בין  נע  קשב  הפרעת  עם  ילדים  בקרב  נפשי  טיפול  המקבלים  שיעור  דומה,  באופן 

 .)Jensen et al., 2004( ההפרעה

2.6 התהליך המוביל לקבלת טיפול בהפרעת קשב
חיפוש  תהליך  ילדים.  של  רפואית  בבעיה  לטיפול  המוביל  התהליך  את  מתארים   )help-seeking models( עזרה  חיפוש  של  מודלים 

לאבחון  פנייה   ;)recognition( הבעיה  בקיום  הורים(  )מורים,  לילד  האחראית  הסביבה  של  הכרה  האלה:  השלבים  את  כולל  העזרה 

 .)Srebnik, Cauce & Baydar, 1996(י)treatment( וטיפול בבעיה ;)diagnosis( אבחנה של הבעיה ;)assessment( מקצועי של הבעיה

מחקרים מצביעים על כך שכ-90% מן ההורים לילדים המגלים סימפטומים ראשונים של הפרעת קשב )להלן, ילדים עם חשד להפרעת 

לאבחון  הילד  פונים עם  כ-45%  רק  הילד,  בקיומה של ההפרעה אצל  ההורים החושדים  מבין  בעיה.  יש  לכך שלילדם  מודעים  קשב( 

מקצועי. כ-80% מן הילדים המופנים לאבחון מקבלים אבחנה של ההפרעה. לבסוף, כ-70% מן הילדים המאובחנים עם הפרעת קשב 

מקבלים טיפול להפרעה )Bussing, Zima, Gary, & Garvan, 2003(. אחוז זה של ילדים מטופלים מהווה רק 23% מסך כל הילדים 

עם חשד להפרעה.
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מודעות לקיום ההפרעה

4-3, אולם אבחון ההפרעה נעשה לרוב רק עם כניסתו  סימנים מוקדמים להפרעת קשב עשויים להופיע אצל הילד בסביבות גיל 

לבית הספר. בשלב זה "הוא נדרש להתנהגות המנוגדת לנטייתו הטבעית" )צ'סנר וקירשהיימר, 2008, עמ' 2(: לשבת בשקט, להקשיב 

ולהתרכז לאורך זמן, להתארגן, לבצע הוראות ולסיים מטלות, זאת על אף רמת מוסחות גבוהה וטווח קשב קצר, אי-שקט מוטורי, 

אימפולסיביות וקשיים בהתארגנות ובריסון עצמי. על כן, מרבית הילדים עם בעיית קשב יגיעו לאבחון בעקבות הקשיים הרבים 

שייתקלו בהם לאחר כניסתם לבית הספר ובעקבות ההפניה של הצוות החינוכי. 

אבחון ההפרעה

פנייה לאבחון מקצועי של הפרעת קשב היא שלב מעשי ראשון לקראת קבלת טיפול להפרעה. האבחון הוא תהליך מורכב, עקב 

האופי הרב-ממדי של התופעה, והוא מתייחס לרכיבים חברתיים, רגשיים, לימודיים והתנהגותיים. כדי לאבחן הפרעת קשב יש לקבל 

)Wolraich et al., 2011(.  האבחון  ורופאים העוסקים בטיפול בילד  מידע בעיקר מדוחות של הורים או אפוטרופסים ושל מורים 

נעשה על ידי אנשי מקצוע מוסמכים. בישראל, מורשים לאבחן את ההפרעה רק מומחה בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד, מומחה 

בפסיכיאטריה של ילדים ונוער, רופא ילדים עם ניסיון של שלוש שנים לפחות בהתפתחות הילד, רופא ילדים מומחה שעבר התמחות 

ורכש ניסיון בתחום הפרעת קשב, מומחה בנוירולוגיה או פסיכיאטריה של המבוגר, או פסיכולוג מומחה אשר התמחה ורכש ניסיון 

בטיפול בהפרעת קשב4 )משרד הבריאות, 2010(. האבחון מסתמך על מידע מבית הספר ומן ההורים, על התרשמות קלינית כללית 

מן הילד, על היסטוריה מפורטת של הילד )כולל רקע משפחתי(, על בדיקות רפואיות נחוצות לשלילת סיבות אחרות לסימפטומים, 

על הערכה מלאה על פי הקריטריונים של DSM עדכני, על שימוש בשאלוני אבחון שההורים והמורים ממלאים, ואם יש צורך – על 

שימוש בכלים אבחוניים נוספים, דוגמת מבחנים ממוחשבים, מבחנים פסיכולוגיים, הערכה קוגניטיבית ועוד. 

טיפול בהפרעה

והחברתי  הלימודי  תפקודם  את  משפר  תרופתי  שטיפול  כך  על  בעקביות  מצביע  האחרונים  בעשורים  שנערך  ענף  מדעי  מחקר 

 .)Foy & Earls, 2005; Zwi, Jones, Thorgaard, York, & Dennis, 2011( קשב  מהפרעת  הסובלים  הילדים  מרבית  של 

השונות(,  לצורותיו  )ריטלין   Methylphenidate כגון  ממריצה,  בתרופה  טיפול  הוא  המקרים  ברוב  המוצע  התרופתי  הטיפול 

.)Ludolph et al., 2010(יAtomoxetine-ו )Barragán, Breuer, & Döpfner, 2017( דקסטרואמפטמינים

בתרופות  להשתמש  נהוג  לריטלין  טוב  מגיבים  אינם  הילדים  כאשר  הילדים.  מן   80%-70% אצל  קיימת  לריטלין  חיובית  תגובה 

 .)Sadock, Sadock, & Ruiz, 2015( מעוררות מסוג האמפטמינים, ואם גם להן אין השפעה ניתן להיעזר בתרופות מקבוצות אחרות

)שרון  הורים  והדרכת  ופסיכולוגית  חינוכית  תוכנית התנהגותית,  גם  לטיפול תרופתי,  נוסף  כולל,  הטיפול המומלץ בהפרעת קשב 

ואח', 2008(. לאור זאת, הטיפול מתחלק בין מערכות הבריאות ובין מערכות החינוך )Miranda, Jarque, & Rosel, 2006(, ולעיתים 

 .)Foy & Earls, 2005( הוא ניתן במסגרת גורמים קהילתיים רב-מקצועיים

4  בתנאי שהפנו את המאובחנים לרופא מומחה מורשה לאבחון הפרעות קשב כדי לברר תחלואה נלווית וכדי לברר ולאשר את הצורך בטיפול תרופתי.
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2.7 חסמים לאבחון ולטיפול
רפואה  ונציגי  רופאים  חינוך,  אנשי  הורים,  הכוללת  ציבורית  מחלוקת  יש  אליו  שבנוגע  נושא  הוא  קשב  בהפרעת  הטיפול 

לאחר  'אלים'.  או  'מופרע'  של  שלילית  תווית  לו  ידביק  ילדם  אצל  קשב  הפרעת  אבחון  כי  חוששים  רבים  הורים  אלטרנטיבית5. 

שנתקלו בהאשמות רבות וביחס עוין מן הסביבה )מורים וגננות, הורי ילדים אחרים, בני משפחה(, הורים רבים נוטים שלא לסמוך 

על אנשי המקצוע ורואים בהם גורם בלתי אמין ואף עוין. נוסף לכך, הטיפול התרופתי בהפרעת קשב נתפס על ידי רבים כ'סימום' 

משימוש  נרתעים  רבים  הורים   .)2013 הכנסת,  של  והמידע  המחקר  )מרכז  הספר  בתי  של  תקינה  להתנהלות  המפריעים  ילדים 

בתרופות להפרעת קשב בשל החשש מתופעות לוואי )Monastra, 2005( או בשל הקשר האסוציאטיבי בינן לבין טיפול פסיכיאטרי 

)לדוגמה: מלמד, 2010(. חששות אלה, כמו גם הזמן הנדרש עד להשפעה מרבית של הטיפול התרופתי, הם לא רק סיבות להימנעות 

 .)Monastra, 2005( מן הטיפול מראש, אלא הם גם גורמים שכיחים מאד להפסקת הטיפול התרופתי בחודשיו הראשונים

כפי שהוכח במחקרים קודמים, אבחון מוקדם של הפרעת קשב וטיפול בה עשויים למנוע את החמרת הסימפטומים ו'לרכך' את 

 Jones, Daley, Hutchings, Bywater, & Eames, 2007;  McGoey, Eckert, & DuPaul, 2002; Sonuga-Barke, ( השלכותיה

Koerting, Smith, McCann, & Thompson, 2011(.  למרות זאת, מחקרים ממקומות שונים בעולם הראו כי רק חלק מן הילדים 
עם סימפטומים של הפרעת קשב אכן מגיעים לאבחון ולטיפול. כך, לדוגמה, נמצא כי בארצות הברית רק 25%-50% מן הסובלים מן 

 .)Monastra, 2005( ההפרעה מקבלים טיפול ולו ברמה המינימלית

שיעור הילדים המופנים לאבחון ההפרעה והמקבלים טיפול תרופתי מושפע מגורמים אחדים, בהם מוצא אתני, מצב סוציו-אקונומי 

 Bussing, Zima, & Belin, 1998; Kendall, Leo, Perrin, & Hatton, 2005; Pastor & Reuben,( של המשפחה ומין הילדים

ושיעור  מן ההפרעה,  כסובלים  אותרו  ואפרו-אמריקני  היספאני  ילדים ממוצא  פחות  כי  לדוגמה, מחקרים בארה"ב מצאו   .)2005
הילדים המאובחנים שקיבלו טיפול תרופתי היה קטן יותר בקרב אוכלוסיות אלה לעומת בקרב ילדים לבנים. הבדלים אלה נובעים, 

 Bussing,( ככל הנראה, מעמדות של הורים בנושאי בריאות וממידת המודעות שלהם לקיומה של הפרעת קשב, מקורותיה ומהותה

Gary, Mills, & Garvan, 2007; Gerdes, Lawton, Haack, & Schneider, 2014(. כמו כן הורים מהגרים היספאניים שנכללו 
ילדיהם, הצביעו על חסמים משמעותיים לקבלת שירותים. אלה  במדגם, אשר היו מודעים לסימפטומים של הפרעת קשב אצל 

 Gerdes et al.,( שונות  חברתיות  יאבדו את תמיכתן של מסגרות  או  ילדיהם  בקשיי  ייתפסו כאשמים  כי  הורים  כללו חשש של 

סיוע  לקבלת  לפנות  פחות  נוטים  חד-הוריות  וממשפחות  נמוך  סוציו-אקונומי  ממעמד  שהורים  הוא  נוסף  חשוב  ממצא   .)2013
ותמיכה מקצועיים לעומת משפחות אחרות )Pavuluri, Luk, & McGee, 1996; Kendall et al, 2005(. זאת כפי הנראה כיוון 

שבאזורי מצוקה ילדים עם הפרעת קשב אינם מאותרים ומטופלים בזמן, אם בכלל )שרון ואח', 2008(. היעדר אבחון וטיפול הולמים 

עבור ילדים הגדלים בתנאי סביבה ירודים הוא חמור במיוחד לנוכח העובדה שבאזורים אלה הפרעת קשב שכיחה יותר, והילדים 

5  דוגמאות מן העיתונות:

 https://www.haaretz.co.il/family/MAGAZINE-1.7725074
 https://www.mako.co.il/home-family-kids/healthcare/Article-f9861a379abc331006.htm  
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יתר, הגורם  גילויי פעלתנות  ילדים עם  כי אצל  בלונדון מצא  יותר לנשירה ממערכת החינוך. מחקר שנערך  גבוה  נמצאים בסיכון 

 Sayal, Taylor, Beecham,( המשמעותי המנבא פנייה לטיפול הוא המידה שבה ההורים תופסים את התנהגות הילד כבעייתית 

Byrne, 2002 &(. גם בישראל דווחו פערים בולטים בין שיעור הילדים היהודים המקבלים טיפול תרופתי להפרעות קשב וריכוז 
ובין שיעור הילדים ערבים המקבלים טיפול תרופתי, ובין ילדים ממשפחות במדרג חברתי-כלכלי גבוה וילדים ממשפחות במדרג 

 .)Hoshen, Benis, Keyes, & Zoëga, 2016( חברתי-כלכלי נמוך

התגברות על חסמים

לנוכח נתונים אלה, קנדל ואח' )Kendall et al., 2005( טוענות שמשפחות מטיפוסים שונים צריכות לקבל עזרה בדרכים שונות. 

ומשפחות  היספאני  ממוצא  משפחות  כגון  ולטיפול,  לאבחון  לפנות  שלא  הנוטות  למשפחות  השירות  בהתאמת  לדעתן  צורך  יש 

חד-הוריות, ואולי אף להתאימו באופן שונה לבנים ולבנות עם הפרעת קשב. בין השאר, הן מציעות לספק יותר שירותים לילדים 

הצורך  חוקרים אחרים מדגישים את  גם  עבורם.  ונגיש  מוכר  בית הספר עצמו, שהוא  ולמשפחותיהם במסגרת  עם הפרעת קשב 

לספק מענים מותאמים לאוכלוסיות ספציפיות. הם מצביעים על החשיבות הרבה של הגברת המודעות למהותה של הפרעת הקשב 

ולטיפול בה )Gerdes et al., 2013; Lawton et al., 2014; Monastra, 2005(. אמצעי נוסף להפחתת החששות מטיפול תרופתי 

ולמניעת הפסקתו, הוא הקפדה על התאמה של סוג התרופה למטופל ולמצבו הספציפי. נמצא כי בשילוב של הסברה ושל התאמה 

ושותפיו  זימה   .)Monastra, 2005( לפחות  שנתיים  למשך  בטיפול  התמידו  במחקר  המטופלים  מן  כ-95%  התרופה,  של  קפדנית 

)Zima, Bussing, Tang, & Zhang, 2013( מדגישים את הצורך בהמשך המחקר כדי לפתח התערבויות שתסייענה להתמדה של 

הורים וילדיהם בטיפול בהפרעת קשב. 

למרות הדיון הציבורי הער בנוגע לאבחון יתר או לתת-אבחון של הפרעת קשב בקרב ילדים, ובנוגע לשימוש יתר או לתת-שימוש 

 .ADHD-בתרופות לטיפול בה, לא נחקרו בישראל בשיטתיות הגורמים והתהליכים המעורבים באיתור, באבחון ובקבלת טיפול ב

מחקר זה נועד לתת מענה ראשוני לפער המידע בתחומים אלה כפי שיפורט בהמשך. 
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3. מטרת המחקר והשערות המחקר
למחקר זה שני שלבים, שלב האיתור ושלב המעקב. 

3.1 מטרת שלב האיתור
מטרת השלב הראשון הייתה לאתר ילדים עם הפרעת קשב בקרב ילדים בכיתות א' וב' ולבחון את המאפיינים של ההפרעה ואת 

המנבאים שלה. 

השערות שלב האיתור של המחקר: 

משפחות . 1 בקרב  יותר  גבוהה  תהיה  ההפרעה  שכיחות  למשל,  קשב.  הפרעת  הופעת  על  ישפיעו  סוציו-דמוגרפיים  מאפיינים 

שבהן להורים יש השכלה נמוכה.

מהלך לא תקין של ההיריון והלידה, עישון האם ובעיות בריאות קשורים לשכיחות גבוהה יותר של הפרעת קשב.. 2

הפרעת קשב קשורה לשיעור גבוה יותר של מחלות, חבלות, קשיים הפתחותיים ולקויות למידה.. 3

הפרעת קשב קשורה לשימוש מוגבר בשירותי בריאות )נוסף לשירותי אבחון וטיפול בהפרעת קשב(.. 4

הפרעת קשב קשורה לבעיות בתפקוד הילד בבית הספר ובבית.. 5

3.2 מטרת שלב המעקב
זוהו  אשר  ילדיהם  של  לאבחון  הורים  של  אי-פנייה  על  או  פנייה  על  המשפיעים  הגורמים  את  להבין  הייתה  השני  השלב  מטרת 

כילדים עם חשד להפרעת קשב. כמו כן לבחון את הנגישות והזמינות של השירותים, ואת הגורמים המשפיעים על פנייה לשירותים, 

ולהשוות בין תפקוד הילדים אשר טופלו ובין תפקוד הילדים שלא טופלו ואת צריכת שירותי הבריאות שלהם. 

השערות שלב המעקב של המחקר: 

חלק ניכר מן ההורים יפנו לאבחון בעקבות האיתור השיטתי דרך בית הספר, וידווחו כי סביר להניח שלא היו פונים אלמלא . 1

ההמלצה שקיבלו בעקבות האיתור. 

פנייה או אי-פנייה של ההורים לאבחון ולטיפול של ילדם יושפעו מעמדותיהם וממאפייניהם הסוציו-אקונומיים.. 2

פנייה של ההורים לאבחון ולטיפול תושפע מן הזמינות ומן הנגישות של השירותים.. 3

חלק ניכר מן ההורים יתקשו להגיע לשירותי האבחון והטיפול, בעיקר בשל תורים ארוכים לנוירולוג ילדים.. 4

מרבית הילדים יקבלו טיפול תרופתי, ורק מיעוטם יקבל גם טיפול שאינו תרופתי ו/או הדרכה להורים.. 5

ילדים שיקבלו טיפול תרופתי יצרכו פחות שירותי בריאות כלליים מאשר ילדים שלא יקבלו טיפול תרופתי.. 6

אצל ילדים שיקבלו טיפול תרופתי יחול שיפור בתפקוד הלימודי, החברתי והמשפחתי; שיפור זה אינו צפוי אצל ילדים אשר . 7

לא יקבלו טיפול.
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4. שיטת המחקר ושאלות המחקר
המחקר היה מחקר אורך אשר בוצע בשתי נקודות זמן: 

שלב האיתור – איסוף נתונים ממורים והורים על מדגם גדול של תלמידי כיתות א'-ב', במטרה לאתר תלמידים שקיים חשד א. 

שיש להם הפרעת קשב. שלב זה נערך בשנת 2012.

שלב המעקב – איסוף נתונים מהורי התלמידים שאותרו בשלב האיתור עם חשד להפרעת קשב. שלב זה נערך בשנת 2016.ב. 

4.1 שלב האיתור – שיטה 

מהלך שלב האיתור 

לאיסוף הנתונים היו חמישה צעדים:

בתי . 1 למנהלי  נשלח מטעמו מכתב  ירושלים אישר את המחקר,  בעיריית  החינוך  במנהלת  צעד ראשון: לאחר שהגורם המוסמך 

הספר עם בקשה לשתף פעולה. לאחר מכן, יצר צוות המחקר קשר עם מנהלי בתי הספר, נפגש עימם ומסר להם מידע וחומר 

רקע על המחקר. אם הסכים המנהל להשתתפות במחקר, נפגש צוות המחקר עם איש קשר מטעם בית הספר, ובחלק מן המקרים 

גם עם כל המחנכות של כיתות א'-ב'. במפגש ניתן הסבר על אודות המחקר ותפקידם בו, והועברו להם החומרים הנדרשים. 

להשתתפות . 2 הסכמה  וטופס  המחקר  על  הסבר  היה  במכתבים  התלמידים.  להורי  פנייה  מכתבי  שלחו  המחנכות  שני:  צעד 

במחקר, שההורים התבקשו לחתום עליו ולהחזיר למחנכת הכיתה. ברוב המקרים חולקו המכתבים באמצעות תיקיות קשר 

המצויות דרך קבע בתיקי התלמידים. כשבוע-שבועיים לאחר חלוקת המכתבים חולקו מכתבי תזכורת כדי לוודא שכל ההורים 

קראו את מכתב הפנייה.  

צעד שלישי: אם ההורה החזיר למחנכת את האישור החתום להשתתף במחקר, מילאה המחנכת שאלון לאיתור הפרעת קשב . 3

בנוגע לילד )ר' סעיף "כלי מחקר"(, ומסרה אותו לצוות המחקר. 

שלושת הצעדים שתוארו לעיל נערכו במשך כל שנת הלימודים תשע"ב, מספטמבר 2011 ועד יוני 2012.

ההורים שהסכימו . 4 עם  מובנים  טלפוניים  ראיונות  ביצעה  במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל  הנתונים  איסוף  יחידת  רביעי:  צעד 

להשתתף במחקר. הראיונות נמשכו כחצי שעה בממוצע. רואיינו 437 הורים )213 ילדים שאותרו על ידי המחנכות ו-224 שלא 

אותרו(. ראיונות אלה נערכו בחודשים אוגוסט-נובמבר 2012. 

להורי . 5 להורה.  השאלון  פי  על  גם  החשד  אושר  המורה,  שאלון  פי  על  שאותרו  הילדים   213 מתוך  ל-92  בנוגע  חמישי:  צעד 

הילדים הללו נשלח מכתב מפרופ' אור-נוי מבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית )ר' נספח 2( ובו הודעה על האפשרות 

לקיום בעיית קשב אצל הילד, והמלצה להורים לפנות עם ילדם להמשך אבחון ההפרעה אצל רופא משפחה, רופא מומחה או 

פסיכולוג בית הספר. למכתב צורף גם מידע על הפרעת קשב. כשבועיים לאחר שליחת המכתב נעשה מעקב לווידוא קבלתו. 
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אוכלוסיית המחקר בשלב האיתור

אוכלוסיית המחקר כללה תלמידים בכיתות א'-ב' במגזר היהודי הלומדים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי בירושלים6. רשימת 

הדגימה כללה 69 בתי ספר בעיר שבהם למדו 7,284 ילדים בכיתות א' וב', מהם 3,559 בחינוך הממלכתי ו-3,725 בחינוך הממלכתי-

דתי )שנתון מנח"י לשנת תשע"ג(. מן הרשימה הוצאו חמישה בתי ספר: ארבעה בתי ספר שבהם לומדים תלמידים ספורים בלבד 

בכיתות א'-ב' ו/או הנמצאים בפני סגירה, ובית הספר הדו-לשוני שבו לומדים ערבים ויהודים. 

המדגם בשלב האיתור

מדגם בתי הספר: הנהלת מנח"י ביקשה ממנהלי בתי הספר להשתתף במחקר, אך לא חייבה את השתתפותם. מתוך 64 בתי הספר 

שאליהם פנו, 35 נענו בחיוב )55%(, 23 בתי ספר סירבו, וב-6 בתי ספר לא ניתן היה ליצור קשר עם גורם אשר יאשר השתתפות. 

 ,)13%( )35%(, עומס על המחנכות  הסיבות לסירוב של בתי ספר להשתתף במחקר היו: עומס עקב השתתפות במחקרים נוספים 

26% מבתי הספר שסירבו להשתתף   .)13%( וחוסר עניין במחקרים   )13%( וטיפול במסגרת בית הספר  קיום הליך עצמאי לאיתור 

במחקר לא ציינו סיבה לסירוב. בתי הספר היו שונים זה מזה בדגש שנתנו לאיתור הפרעות קשב ובעריכת הכשרות או הדרכות 

למורים בנושא. ככל הידוע לנו באף אחד מבתי הספר לא נעשה שימוש בכלי איתור שיטתי לכל התלמידים. 

מחנכות7 כיתות א' ו-ב' ב-35 בתי הספר שהשתתפו במחקר שלחו מכתב אל הורי הילדים עם הסבר על המחקר  מדגם הילדים: 

ובקשה למלא טופס המאשר את השתתפות ילדם במחקר ולהחזירו אל המחנכת. שיעור ההיענות למחקר בקרב הורי התלמידים 

היה 29%. בסך הכול נתנו 1,129 הורים את הסכמתם בכתב להשתתף במחקר, בעוד 2,816 הורים לא נתנו את הסכמתם. 

סיכון  עם  שאותרו  הילדים   248 מבין  ילדים.  ל-1,129  בנוגע  איתור  שאלוני  מילאו  הכיתות  מחנכות  הורים:  עם  לראיונות  מדגם 

הילדים   881 מבין  נבחרה  השוואה  קבוצת   .)86%( ילדים   213 של  ההורים  רואיינו  למחנכת,  האיתור  שאלון  פי  על  קשב  להפרעת 

כיתה,  מין באותה  ילד מאותו  נבחר באופן מקרי  פי שאלון המחנכת  ילד שאותר על  לכל  פי תשובות המחנכות.  שלא אותרו על 

כך שהתקבל מדגם של 248 ילדים בעלי מאפיינים הדומים  מבחינת זרם חינוך, בית ספר, כיתה ומין. מתוך 248 ילדים בקבוצה זו 

רואיינו 224 הורים )היענות של 90%( )ר' תרשים 1(.

האיתור  שיטת  בבדיקת  המחקר  מיקוד  עם  אחד  בקנה  עולה  הדבר  בישראל.  האוכלוסייה  כלל  את  מייצג  ואינו  נוחות  מטעמי  בירושלים  נערך  המחקר    6

וגורמים המשפיעים על פנייה לאבחון וטיפול. נבחרו רק בתי ספר ממלכתיים יהודיים כדי לצמצם את השונות בין האוכלוסיות ומערכות החינוך. יש מקום 

למחקר נפרד באוכלוסיות נוספות בישראל. 

7  לאורך המסמך המונח "מחנכת" מתייחס גם למחנכים גברים. 
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גודל המדגם – בהיעדר מידע קודם על ההיענות הצפויה בקרב ההורים בשלב האיתור, על אחוז הילדים שיאותרו ועל אחוז ההורים 
אשר יענו לראיונות המעקב, הוחלט לבחור את המדגם המקסימלי שאיפשר תקציב המחקר.8

לדיון בייצוגיות המדגם ר' סעיף 6.4 "מגבלות המחקר" ונספח 3.

כלי המחקר בשלב האיתור

1 . ADHD DSM-IV שאלון לאיתור הפרעת קשב – השאלון למחנכת והשאלון להורים כללו סקאלה לאיתור הפרעת קשב

(The Diagnostic and Statistical Manual IV Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)i
)ר'  והיפראקטיביות  נוספים מתייחסים לאימפולסיביות  18 פריטים: תשעה מהם מתייחסים להפרעת קשב ותשעה  בשאלון 

נוסח השאלון בנספח 1(. השאלון מיועד למילוי על ידי מורים ועל ידי הורים. 

אם המחנכת וגם ההורה סימנו שש תשובות חיוביות או יותר מתוך תשעת הפריטים באחד משני חלקי השאלון לפחות,  ■

אותר הילד עם חשד לקיומה של הפרעת קשב. 

אם לא סומנו על ידי המחנכת או ההורה שש או יותר תשובות חיוביות באחד מחלקי השאלון, סווג הילד כ"לא מאותר",  ■

כלומר כמי שאין בנוגע אליו חשד להפרעת קשב. 

כלי זה מומלץ לשימוש על ידי האיגוד הפסיכיאטרי האמריקני ) American Psychiatric Association, 1994(. המבנה הדו-

ממדי של השאלון תוקף בניתוח גורמים מגשש. מהימנות המדדים )עקביות פנימית( נמצאה מעל הסף המקובל: ממד הפרעת 

.α=0.82 - ממד אימפולסיביות/היפראקטיביות ;α=0.81 - קשב

הילד . 2 תפקוד  על  מובנה,  שאלון  בעזרת  ההורים,  נשאלו  קשב,  הפרעת  לאיתור  השאלות  מלבד   – להורים  נוספות  שאלות 

בבית הספר ובבית, על מצב בריאותו של הילד ועל שימושו בשירותי בריאות. כמו כן נשאלו על המצב הסוציו-דמוגרפי של 

המשפחה, על מהלך ההיריון והלידה, על אבחנה או חשד להפרעת קשב ועל עמדותיהם בנוגע לאבחון ולטיפול בהפרעת קשב. 

כלי המחקר המלא מופיע בנספח 4.

ילדים עם סימפטומים של   – בנוגע להשערה מרכזית  בוצע חישוב עוצמה פוסט-הוק  גודל המדגם היה מספק מבחינת עוצמת המבחן,  כדי לבחון אם    8

ADHD יצרכו יותר שירותי בריאות. העוצמה נבדקה ביחס לסכום הפניות לשירותי בריאות בקרב ילדים מאותרים ולא מאותרים )לוח 4( בעזרת מחשבון 
https://clincalc.com/stats/Power.aspx. עוצמת המבחן פוסט-הוק זה היא 91.3%.
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תרשים 1: הילדים במחקר ומספר המרואיינים בפועל

 שאלון DSM למורה 

לאיתור הפרעת קשב 

N=1,129

הילד מאותר על פי המורה

N=248

 6 ומעלה תשובות חיוביות 

מתוך ה-9 הראשונות

 5 ומטה תשובות חיוביות 

מתוך ה-9 הראשונות

רואיינו בפועל

N=213

הילד לא מאותר על פי המורה

N=881

 דגימה של ילדים עם מאפיינים 

דומים למאותרים

N=248

רואיינו בפועל

N=224
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תרשים 2: המדגם בשלב האיתור ובשלב המעקב 

ילדים לא מאותרים על ידי מורים

רואיינו בפועל

N=224

ילדים מאותרים על ידי מורים

רואיינו בפועל

N=213

לא מקבלים טיפול לקשב

N=72

 6 ומעלה תשובות חיוביות 

מתוך ה-9 הראשונות

 5 ומטה תשובות חיוביות 

מתוך ה-9 הראשונות

אותרו גם בשאלון הורה

N=92

לא אותרו בשאלון הורה

N=121

 34 נדגמים ומצורפים 

לקבוצת ההשוואה

מקבלים טיפול לקשב

N=33

אובחנו ומקבלים טיפול 

להפרעת קשב – הועברו 

לקבוצת המאותרים

N=13

נותרו בקבוצת ההשוואה

N=211

דגימה לקבוצת ההשוואה

N=34

סך הכול קבוצת המאותרים

N=105

סך הכול קבוצת ההשוואה

N=245
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4.2 שלב המעקב – שיטה

המדגם בשלב המעקב

המדגם כלל 105 ילדים שהשתתפו בשלב האיתור ארבע שנים קודם, בשנת 2012.

92 ילדים אשר אותרו עם חשד להפרעת קשב:  ■

▫ 46 ילדים שאובחנו עוד לפני האיתור, לפי דיווח ההורים	

▫ 46 ילדים שלא אובחנו לפני האיתור	

13 ילדים נוספים אשר לא אותרו בשלב האיתור, אולם הוריהם דיווחו שהם מאובחנים עם הפרעת קשב. יש להניח שילדים  ■

אלה לא אותרו כי הם מקבלים טיפול שמונע את הופעת הסימפטומים.

היענות 

רואיינו ההורים של 85 ילדים מתוך 105 הילדים שבמדגם )81%(. 

כלי המחקר בשלב המעקב 

שאלון להורים. 1

להורים הועבר שאלון מובנה בראיון טלפוני. הראיונות נמשכו כחצי שעה בממוצע וכללו שאלות על השפעת המכתב שנשלח 

עם תוצאות האיתור, על ההחלטה לפנות או לא לפנות לאבחון, על אבחון הפרעת הקשב, על טיפול תרופתי ולא תרופתי ועל 

סוגי סיוע שמקבל הילד והשפעתם להערכת ההורה. כמו כן נשאלו ההורים על התפקוד החברתי, הלימודי וההתנהגותי של 

הילד, על ההכבדה של קשיי הילד על המשפחה ועל מצבו הבריאותי וצריכת שירותי בריאות.

ראיונות עומק חצי מובנים נערכו עם . 2

הורים לילדים שאותרו עם  חשד להפרעת קשב במסגרת המחקר )4( ■

ממשרד  ■ נציג  ספר,  בית  יועצות   2 יסודי,  ספר  בית  מנהלת  חינוכי,  פסיכולוג   :)5( והטיפול  החינוך  בתחום  מקצוע  אנשי 

החינוך ופסיכולוג מעמותת ניצן

רופאים )6(: 2 נוירולוגים, פסיכיאטר, רופא ילדים מומחה לאבחון קשב, רופא ילדים ורופא נוסף כנציג משרד הבריאות ■

4.3 ניתוח הנתונים הכמותיים

משתנים רציפים – השוואה בין ממוצעים בוצעה בעזרת מבחן T למדגמים בלתי תלויים.  ■

משתנים קטגוריאליים – השוואת ההתפלגויות בוצעה בעזרת מבחן c2 לאי-תלות.  ■

עם  ■  ENTER בשיטת  לוגיסטית  רגרסיה  באמצעות  נעשתה  קשב  הפרעת  לניבוי  המשתנים  בדיקת   – משתני  רב  ניתוח 

דיאגנוזת קולינאריות )מתאם בין המשתנים המנבאים(. 
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4.4 אתיקה במחקר 
נעשו  המחקר  במסגרת  החינוך.  משרד  של  הראשי  המדען  ידי  ועל  הדסה,  חולים  בית  של  הלסינקי  ועדת  ידי  על  אושר  המחקר 

הפעולות שלהלן:

הסכמה להשתתף במחקר – נכללו רק ילדים שהוריהם הסכימו הסכמה אקטיבית להשתתפותם.. 1

בכל שלבי המחקר נשמרה סודיות המידע בנוגע לילדים ולהורים. . 2

המחקר כלל התערבות – מכתב להורים שילדיהם אותרו עם מידע על תוצאות האיתור והמלצה לפנות לאבחון. כדי למזער . 3

השלכות שליליות של פנייה זאת, צורף מידע על ההפרעה, הנחיה למי לפנות )רופא משפחה או פסיכולוג בית הספר( וכן מספר 

טלפון של החוקרים. 
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5. ממצאי שלב האיתור 

5.1 שכיחות הפרעת קשב
על פי ממצאי המחקר, לכ-8% מן הילדים בסך הכול יש הפרעת קשב. מתוך 1,129 ילדים שהשתתפו במחקר אותרו 92 ילדים בסך 

הכול עם חשד להפרעת קשב )8.1%(. היות שכ-20% מן הילדים הפונים לאבחון בשל חשד להפרעה אינם מקבלים את האבחנה 

)Bussing, Zima, Gary, & Garvan, 2003(, יש להניח שהשכיחות לאחר אבחון בקבוצה זאת תהיה 6.5% מכלל הילדים. נוסף 

לכך, 13 ילדים לא אותרו באמצעות הכלי, אולם הוריהם דיווחו שהם אובחנו עם הפרעת קשב. כפי הנראה ילדים אלה לא אותרו 

כי היו מטופלים וגילו פחות סימפטומים. ילדים אלה מהווים 1.3% מכלל הילדים. כך שאומדן השכיחות באוכלוסיית המחקר היא 

כ-8%, בדומה לנתונים שנמצאו בעולם )ראה סעיף 2.2 בסקירת הספרות(. בדומה לסקרים אחרים, רוב המאותרים הם בנים )64%(.   

5.2 הפרעת קשב ותפקוד התנהגותי, חברתי ולימודי  
הילדים אשר אותרו עם חשד להפרעת קשב הושוו לילדים בקבוצת ההשוואה בתפקודם ההתנהגותי, החברתי והלימודי, כפי שדיווחו 

עליהם ההורים. מן הניתוח הסטטיסטי הוצאו ילדים עם חשד להפרעת קשב אשר מקבלים טיפול תרופתי, כך שנכללו רק 72 ילדים 

מאותרים. מלוח 1 עולה כי בקרב ילדים עם חשד להפרעת קשב נמצאו יותר בעיות בתפקוד לעומת בקרב ילדים ללא חשד להפרעה. 

התפקוד ההתנהגותי

נבדקו שני היבטים של התנהגות: בעיות בוויסות העצמי )התקפי כעס, היעדר משמעת ומריבות/בריונות( וסטייה מנורמות )שקר, גניבה(. 

בשני ההיבטים היה שיעור גבוה יותר של בעיות בקרב ילדים עם הפרעות קשב, ובמיוחד בהיבט של בעיות בוויסות עצמי )לוח 1(. 
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לוח 1: דיווחי ההורים על בעיות בתפקוד ההתנהגותי – שיעור המשיבים "נכון חלקית" או "נכון מאוד" )באחוזים( 9

ילדים עם חשד 
להפרעת קשב

)N=72( א

ילדים ללא חשד 
להפרעת קשב

)N=239( א ב
בעיות 

בוויסות 
עצמי

69%45%יש לו לעיתים קרובות התקפי כעס ***
61%34%בדרך כלל אינו צייתן, לא עושה מה שמבוגרים מבקשים ממנו ב ***

40%19%רב עם ילדים אחרים לעיתים קרובות או מתנהג בבריונות ***
0.720.39מדד מסכם )ממוצע( ג***

סטייה 
מן 

הנורמות 

32%17%משקר או מרמה לעיתים קרובות *

9%2%גונב מן הבית, מבית הספר או ממקומות אחרים *
0.230.10מדד מסכם ג )ממוצע( *

א ילדים שאינם מקבלים טיפול להפרעת קשב.  

ב  ה-N מייצג את מספר המשיבים לשאלה.

ג במקור שאלה הפוכה "בדרך כלל צייתן, עושה מה שמבוגרים מבקשים ממנו". לצורך ניתוח הנתונים נוסח השאלה והתשובות עברו היפוך.

ד סולם הערכים 0=לא נכון; 1=נכון חלקית; 2=נכון מאוד. המדד המסכם הוא הציון הממוצע בשאלות בסולם הערכים הנ"ל.

* p<0.05    **p<0.01    ***p<0.001 .הבדל מובהק מסומן בכוכביות. מספר הכוכביות מעיד על רמת המובהקות

התפקוד החברתי

או קשיים  לילד בעיות  מן ההורים שיש   18% דיווחו  בדיווח ההורים בתחום החברתי. בקרב הילדים המאותרים,  נמצא הבדל  לא 

בקשרים עם בני גילו, ובקרב הילדים הלא מאותרים – 13%. 

תפקוד בבית הספר

ההורים נשאלו על תפקוד ילדם בבית הספר על בסיס מידע שהם קיבלו מן המחנכת. ההורים של ילדים עם חשד להפרעת קשב 

דיווחו על יותר בעיות לעומת הורי הילדים האחרים )לוח 2(.

9  לאורך הדוח ה-N בכל אחד מן הלוחות מייצג את מספר המשיבים על השאלה ולכן אינו אחיד.
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לוח 2: דיווח ההורים על בעיות בתפקוד הילד בבית הספר על בסיס מידע שקיבלו מן המחנכת )באחוזים( 

ילדים עם חשד להפרעת קשב
1 )N=71(

ילדים ללא חשד להפרעת קשב
)N=238(

בעיות בתפקוד ההתנהגותי 2

לפי הדיווח של המחנכת, 
באיזו מידה מפריע/ה ילדך/תך 

במהלך השיעורים?

5182בכלל לא

1010במידה מעטה

274במידה בינונית

133במידה רבה/רבה מאוד
1.060.29מדד מסכם )ממוצע( ***

בעיות בתפקוד הלימודי 2

לפי הדיווח של המחנכת, 
באיזו מידה מתקשה ילדך/תך 

ברכישה ובשימוש במיומנויות 
למידה ובחומר הנלמד בכיתה?

4678בכלל לא

118במידה מעטה

3111במידה בינונית

134במידה רבה/רבה מאוד
1.130.41מדד מסכם )ממוצע( ***

1 ילדים שאינם מקבלים טיפול להפרעת קשב. 

2 סולם הערכים 0=בכלל לא ועד 4=במידה רבה מאוד. המדד המסכם הוא הציון הממוצע בשאלות בסולם הערכים הנ"ל.

* p<0.05    **p<0.01    ***p<0.001 .הבדל מובהק מסומן בכוכביות. מספר הכוכביות מעיד על רמת המובהקות

תפקוד בבית 

הורים לילדים עם הפרעת קשב דיווחו כי התנהגות הילד בבית מכבידה על המשפחה יותר מהורים לילדים ללא הפרעת קשב )לוח 3(.

לוח 3: בעיות בתפקוד ההתנהגותי בבית )באחוזים(

ילדים עם חשד להפרעת קשב
1 )N=71(

ילדים ללא חשד להפרעת קשב
)N=240(

באיזו מידה התנהגות הילד/ה 
בבית מכבידה על המשפחה?

3567בכלל לא

3419במידה מעטה

2312במידה בינונית

82במידה רבה/רבה מאוד
1.070.50מדד מסכם )ממוצע(2 ***

1 לא כולל ילדים שמקבלים טיפול להפרעת קשב

2 סולם התשובות בין 1=בכלל לא ועד 5=במידה רבה מאוד

* p<0.05    **p<0.01    ***p<0.001 .הבדל מובהק מסומן בכוכביות. מספר הכוכביות מעיד על רמת המובהקות
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5.3 שימוש בשירותים
מחקרים קודמים מצביעים על שימוש מוגבר של ילדים עם הפרעות קשב בשירותי בריאות )ביקורים אצל רופא משפחה/ילדים, 

שיעורים  עזר,  )שיעורי  תומכים  ובשירותים  תרופות(  נטילת  חולים,  ולבית  דחופה  לרפואה  פנייה  מומחה,  רופא  אצל  ביקורים 

פרטניים, סייעת, ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, פיזיותרפיה, טיפול פסיכולוגי(.

שירותים רפואיים

לוח 4 מציג את צריכת השירותים הרפואיים של הילד בשלושת החודשים שקדמו לריאיון. ניתן לראות כי לא נמצא שימוש יתר 

בשירותים רפואיים אצל ילדים עם חשד להפרעת קשב. 

לוח 4: דיווחי ההורים על צריכת שירותי בריאות עבור הילד בשלושת החודשים האחרונים

ילדים עם חשד להפרעת קשב
1 )N=72(

ילדים ללא חשד להפרעת קשב
)N=226(

0.420.36מספר פניות ממוצע לרופא ילדים/משפחה

0.180.18מספר פניות ממוצע לרופא מומחה

0.220.20מספר פניות ממוצע למוקד רפואה דחופה

0.030.02מספר פניות ממוצע לבית חולים

0.850.76ממוצע סכום כל הפניות לשירותי בריאות טיפוליים

0.070.04מספר ממוצע של תרופות מרשם לצריכה קבועה

0.010.01מספר ממוצע של תרופות מרשם לצריכה מזדמנת

0.080.05סכום ממוצע כל התרופות הנצרכות
 סכום ממוצע כל שירותי הבריאות הנצרכים 

)טיפולים ותרופות(
0.930.81

1 ילדים שאינם מקבלים טיפול להפרעת קשב.

שירותים תומכים

הספר  בבית  לריאיון,  שקדמה  הלימודים  שנת  במהלך  הילד  עבור  תומכים  שירותים  צריכת  על  ההורים  דיווחי  מוצגים   5 בלוח 

ובמסגרות אחרות. מן הנתונים עולה כי ילדים עם חשד להפרעת קשב צרכו יותר שירותים תומכים, בבית הספר ומחוצה לו.
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לוח 5: דיווחי ההורים על צריכת שירותים תומכים2 על ידי הילד במהלך שנת הלימודים

ילדים עם חשד להפרעת קשב
1

)N=72(י
ילדים ללא חשד להפרעת קשב

)N=239(
0.600.23מספר השירותים הממוצע במסגרת בית הספר ***

0.380.19מספר השירותים הממוצע שלא במסגרת בית הספר *
0.970.42מספר כולל ממוצע של שירותים3 ***

1 ילדים שאינם מקבלים טיפול להפרעת קשב.

טיפול  )כולל  פסיכולוגי  טיפול  פיזיותרפיה(,  תקשורת,  קלינאית  בעיסוק,  )ריפוי  פרה-רפואיים  פרטיים/טיפולים  פרטניים/שיעורים  עזר/שיעורים  שיעורי   2

במשחק, באומנות, בבעלי חיים וכד'(, הדרכת הורים, רפואה משלימה.

3 סכום כל סוגי השירותים.

* p<0.05    **p<0.01    ***p<0.001 .הבדל מובהק מסומן בכוכביות. מספר הכוכביות מעיד על רמת המובהקות

5.4 הפרעת קשב ובעיות בריאות והתפתחות
במחקרים שונים נמצא כי בקרב ילדים עם הפרעת קשב יש שיעור גבוה יותר של עיכובים התפתחותיים, לקויות למידה, מחלות 

וחבלות )גרין וצ'י, 2001; מנור וטיאנו, Todd et al., 2008 ;2001(. גם במחקר זה נמצא בקרב הילדים עם חשד להפרעת קשב שיעור 

גבוה יותר של בעיות התפתחות ושל חשד ללקויות למידה )לוח 6(. בנוגע לבעיות בריאות אחרות, לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות 

)קיום מחלה/מוגבלות/בעיה גופנית, חבלות, היעדרות מבית הספר עקב מחלה(. 

לוח 6: דיווחי ההורים על בעיות בריאות והתפתחות – שיעור המשיבים בחיוב )באחוזים(

ילדים עם חשד 
להפרעת קשב

1 )N=72(

ילדים ללא חשד 
להפרעת קשב 

)N=238(
האם יש לילד כיום מחלה )כגון אסתמה, סוכרת(, מוגבלות פיזית או חושית )כגון 

שיתוק, לקות ראייה( או בעיה גופנית אחרת אשר נמשכת שישה חודשים או יותר?
159

האם במהלך השנה האחרונה, חווה/תה הילד/ה פגיעה/חבלה )נפילה, תאונה, הרעלה 
וכדומה(, אשר חייבה טיפול רפואי?

813

1717האם הילד נעדר מבית הספר ליום אחד לפחות ב-3 החודשים האחרונים בשל מחלה?
5634האם הילד היה אי פעם באבחון או בטיפול במכון להתפתחות הילד? ***

האם עלה בעבר אצלכם ההורים או אצל מישהו אחר )גננת, מחנכת, חברים וכדומה( 
חשד לקיומה של לקות למידה אצל הילד? ***

3515

74האם הילד עבר אבחון ללקות למידה?

11האם הילד מאובחן כבעל לקות למידה?
1 ילדים שאינם מקבלים טיפול להפרעת קשב

*p<0.05    **p<0.01    ***p<0.001 .הבדל מובהק מסומן בכוכביות. מספר הכוכביות מעיד על רמת המובהקות
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5.5 גורמים גנטיים וסביבתיים הקשורים להפרעת קשב10
ספרות המחקר דנה בגורמים גנטיים וסביבתיים הקשורים להפרעת קשב. המחקר הזה בחן את הקשר שבין גנטיקה, מהלך ההיריון 

והלידה, בריאות הֵאם במהלך ההיריון והלידה ומאפיינים סוציו-דמוגרפיים ובין הפרעת קשב. לוח 7 מציג את ההבדלים בין הילדים 

שאותרו לבין אלה שלא אותרו ביחס למאפיינים שונים. 

לוח 7: מאפיינים גנטיים וסביבתיים של ילדים עם חשד להפרעת קשב וללא חשד 

ילדים עם חשד להפרעת קשב
1 )N=93(

ילדים ללא חשד להפרעת קשב
)N=224( 

מהלך ההיריון והלידה

15%13%קשיים במהלך ההיריון 

17%8%קשיים במהלך הלידה*  

18%19%נולד/ה בניתוח קיסרי

39.1139.24שבוע הלידה )ממוצע(

3.073.18משקל בלידה )ממוצע(

8%5%האם עישנה בהיריון לפחות 10 סיגריות ליום 

12%7%האם נטלה תרופות במהלך ההיריון 

מאפייינים חברתיים-כלכליים

82%81%אב נולד בישראל

82%73%אם נולדה בישראל

43%%45אב אקדמאי

50%58%אם אקדמאית* 

91%94%אב עובד במשרה מלאה

63%55%אם עובדת במשרה מלאה

1.291.24צפיפות – מספר נפשות לחדר )ממוצע(
1 כולל 13 ילדים שלא אותרו, אולם הוריהם דיווחו שאובחנו עם הפרעת קשב. 

*p<0.05    **p<0.01    ***p<0.001 .הבדל מובהק מסומן בכוכביות. מספר הכוכביות מעיד על רמת המובהקות

10  כדי לבחון גורמי רקע המנבאים הפרעת קשב נכללו גם 13 ילדים עם הפרעת קשב מאובחנת אשר לא אותרו על פי הסימפטומים ושהוריהם דיווחו על 

קיום ההפרעה. 
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סיבוכים במהלך ההיריון ובלידה: בדומה למחקרים אחרים, גם במחקר זה נמצא אצל הילדים עם חשד להפרעת קשב שיעור גבוה 

יותר של קשיים בלידה )17%( לעומת אצל הילדים האחרים )8%(. לעומת זאת, לא נמצא קשר למהלך ההיריון או ללידה בניתוח קיסרי. 

בריאות הילד בלידה: ישנם כמה מחקרים המדווחים על קשר בין מצב פיזי ירוד של הוולד ובין הפרעת קשב. במחקר הזה לא נמצא 

קשר בין משקל התינוק בלידה או שבוע הלידה לבין הפרעת קשב.

עישון ובעיות בריאות של האם במהלך ההיריון: לא נמצא קשר בין עישון, שתיית אלכוהול ונטילת תרופות על ידי האם במהלך 

ההיריון לבין הפרעת קשב.

ילדים.  נמצאו קשורים להפרעת קשב אצל  והמשפחה  מן המחקרים, מאפיינים של ההורים  מאפיינים סוציו-דמוגרפיים: בחלק 

המצב  וכן  ההורים,  שני  וההשכלה של  הלידה, התעסוקה  ארץ  את ההשפעה של  לבדוק  כדי  רב-משתני  ניתוח  בוצע  זה  במחקר 

הכלכלי )לפי מספר נפשות לחדר(. השכלה גבוהה של האם הייתה קשורה לסיכוי נמוך יותר לקיום חשד להפרעת קשב אצל הילד. 

ילדים ללא הפרעת  58% בקרב אימהות של  ילדים עם חשד להפרעת קשב ל-50% השכלה אקדמית, לעומת  בקרב אימהות של 

קשב. עם זאת, משתנה זה לא נמצא מובהק. 

תלוי  בלתי  באופן  היחיד שנמצא קשור  תלוי. המשתנה  בלתי  באופן  לבדוק את השפעת המאפיינים  כדי  בוצע  רב משתני  ניתוח 

לחשד להפרעת קשב היה קשיים במהלך הלידה. המשתנה קשיים במהלך הלידה אומנם תורם באופן מובהק לניבוי הפרעת קשב 

)r=0.014, R2=0.02, p=0.012(. יתר המשתנים הבלתי  2% מן השונות של קיום הפרעת קשב וריכוז  וריכוז אך הוא מסביר רק 

תלויים אינם תורמים לניבוי קיום הפרעת קשב וריכוז )ר' נספח 4(. 

הסבר אפשרי לכך שלא נמצאו הבדלים בין קבוצת הילדים שאותרו במחקר כבעלי הפרעת קשב וריכוז לבין קבוצת הביקורת הוא 

שבמחקר השתתפו רק ילדים שהוריהם הסכימו באופן אקטיבי להשתתף במחקר )חתמו על כתב הסכמה והעבירו אותו למחנך של 

ילדם(. מצב זה יצר הטיית השתתפות, כך שהמשתתפים אינם מדגם מייצג של האוכלוסייה ממנה נדגמו. לראיה, מנתוני הלמ"ס עולה 

כי שיעור האקדמאים בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים )לא כולל חרדים( עומד על 30%. במחקר הנוכחי שיעור האקדמאים בקרב 

ההורים גבוה משיעור זה באופן משמעותי )אימהות אקדמאיות בקבוצת המחקר – 49% ובקבוצת הביקורת – 58%; אבות אקדמאים 

בקבוצת המחקר – 43% ובקבוצת הביקורת – 45%(. ההשתתפות הסלקטיבית במחקר עלולה להקטין את השונות בין קבוצת המחקר 

ובין קבוצת הביקורת, ולהקטין את האפשרות למצוא הבדלים מובהקים בין הקבוצות.
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6. ממצאי שלב המעקב 
2012 כאשר הילדים היו בכיתות א'-ב'. המעקב אחר הילדים  כאמור, איתור הילדים וההודעה להורים על תוצאותיו, נעשו בשנת 

92 שאותרו  105 ילדים,  2016, כשהילדים היו בכיתות ד' ו-ה'. אוכלוסיית המעקב כללה  שאותרו בוצע כעבור ארבע שנים, בשנת 

במסגרת המחקר, ו-13 ילדים נוספים, אשר לא אותרו באמצעות שאלון האיתור, אך הוריהם דיווחו שיש להם אבחון של הפרעת 

קשב. המעקב נעשה באמצעות ראיונות עם הורי הילדים. השתתפו ההורים של 85 מתוך 105 הילדים )81%(. 

6.1 השפעת האיתור וההמלצה לפנות לאבחון  
בשנת 2012, נשלחו ל-92 הורים מכתבים המיידעים אותם כי תוצאות האיתור מצביעות על חשד להפרעת קשב אצל ילדם. המכתב 

היה חתום על ידי פרופ' אור-נוי מבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית, והוא כלל מידע על הפרעת קשב מתוך אתר האינטרנט 

של משרד הבריאות, והמלצה לפנות לאבחון מקצועי )נוסח המכתב מופיע בנספח 2(. שבועיים לאחר שליחתו, יצר צוות המחקר 

קשר טלפוני עם ההורים כדי לוודא שאכן המכתב התקבל. 

אחת ממטרות המעקב הייתה לבחון את האפקטיביות של האיתור וההודעה על תוצאותיו באמצעות המכתב. 

זיכרון של קבלת המכתב: ראשית, ההורים שאליהם נשלח המכתב נשאלו האם הם זוכרים שקיבלו אותו. 64% מן ההורים זכרו  ■

את המכתב, 27% לא זכרו האם קיבלו מכתב ו-9% השיבו כי לא קיבלו מכתב כזה. 

חשד בנוגע להפרעת קשב לפני קבלת המכתב: 43% מן ההורים השיבו כי היו בטוחים שיש לילד הפרעת קשב עוד לפני קבלת  ■

המכתב, ו-44% חשדו בכך. רק 9% דיווחו כי לא חשבו על האפשרות שלילד יש הפרעת קשב לפני קבלת המכתב, ו-4% לא 

זכרו. ממצאים אלה תואמים את הנתונים הידועים בספרות, המורים כי 90% מן ההורים מודעים לבעיה )ראה סעיף 2.7 בסקירת 

הספרות(. כמו כן, 40% מן ההורים דיווחו שכבר פנו עם הילד לאבחון עוד לפני קבלת המכתב. רק שליש מן ההורים שאליהם 

נשלח המכתב דיווחו כי הילד לא פנה לביצוע אבחון הפרעת קשב לפני קבלת המכתב.

ו-28% דיווחו  ■ 11% מן ההורים אמרו שהמכתב גרם להם לשקול פנייה לאבחון,  השפעת המכתב על החלטה לפנות לאבחון: 

כי הוא חיזק את כוונתם לפנות. בסך הכול 49% מן ההורים השיבו שהמכתב לא השפיע עליהם שכן קיבלו החלטה עוד לפני 

קבלתו:23%  השיבו שהילד היה מאובחן עוד לפני קבלת המכתב, 12% השיבו שהחליטו לפנות לאבחון עוד לפני קבלת המכתב 

ו-14% השיבו כי החליטו שלא לפנות עוד קודם לקבלת המכתב, והדבר לא השתנה בעקבות קבלתו )לוח 8(. 
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לוח 8: השפעת המכתב עם תוצאות האיתור על ההורים, על פי דיווחיהם )באחוזים(

N=65*איזה משפט מתאר בצורה הטובה ביותר כיצד השפיע עליך המכתב?

28המכתב חיזק את כוונתי לפנות לאבחון

23המכתב לא השפיע עליי כי הילד היה מאובחן עוד לפני קבלת המכתב

14המכתב לא השפיע עליי כי לא הייתי מעונין לפנות עם הילד לאבחון, וזה לא השתנה בעקבות המכתב 

12המכתב לא השפיע עליי כי החלטתי לפנות לאבחון עוד לפני קבלת המכתב

11המכתב גרם לי לשקול פנייה לאבחון

0המכתב גרם לי לפנות לאבחון קשיי קשב

12לא יודע/ לא זוכר

100סך הכול
* השאלה הופנתה רק להורים שזכרו שקיבלו את המכתב.

לסיכום, לדברי ההורים למכתב הייתה השפעה מצומצמת על ההחלטה לפנות לאבחון. רוב ההורים לא חשבו שהמכתב השפיע על 

החלטתם לפנות, אם כי מיעוטם דיווח כי חיזק את החלטתם, או גרם להם לשקול פנייה. הרוב המכריע של ההורים ידעו או חשדו 

כי לילד יש הפרעת קשב, ולכן נראה כי גם ללא כלי האיתור השיטתי מצליחים בתי הספר בירושלים או ההורים עצמם לאתר את 

מרבית הילדים עם הפרעות הקשב בכיתות א' וב'. יש לזכור כי המחקר הזה בוצע רק בירושלים ולא כלל את המגזר הערבי והחרדי. 

מרכזית  בעיר  מדובר  העיר.  באוכלוסיית  מאשר  בסקר  המשתתפים  בקרב  משכילות  אימהות  של  יותר  גבוה  שיעור  היה  כן  כמו 

ובאוכלוסייה שבה אין ככל הנראה בעיה של תת-איתור. גם אנשי מקצוע מתחום הבריאות והחינוך אשר רואיינו סברו כי יש בבתי 

הספר הללו מודעות רבה לקיום ההפרעה, ושהילדים מאותרים בגיל צעיר יחסית, ללא צורך בכלי האיתור השיטתי. עם זאת, חלקם 

ציינו שהתרשמו כי האיתור בבתי הספר החרדים והערבים מפותח פחות.

6.2 אבחון הפרעת קשב
אך  הסינון  בשלב  אותרו  שלא  הילדים  של  הוריהם  כולל  המעקב,  בשלב  שרואיינו  ההורים   85 לכל  מתייחסים  שלהלן  הממצאים 

הוריהם דיווחו שכבר אובחנו עם הפרעת קשב.  

קבלת מידע ראשוני לפני קבלת ההחלטה על פנייה לאבחון

72% מן ההורים דיווחו שניסו לקבל מידע או להתייעץ כאשר עלה חשד שלילד יש הפרעת קשב. מרביתם פנו לבית הספר – 65% 

למחנכת הכיתה, 52% ליועצת בית הספר ו-26% לאיש צוות אחר. 40% מן ההורים פנו לרופא משפחה או לרופא ילדים. לגורמים 

אחרים פנו ההורים בשכיחות נמוכה יותר: לחברים או לבני משפחה )16%(, לאינטרנט )13%(, לפסיכולוג )10%(, לרופא מומחה )8%( 

או לעמותה העוסקת בנושא )5%(. המידע שההורים קיבלו מבית הספר עזר במידה בינונית: 16% אמרו שהמידע עזר מאוד, 55% 

אמרו שהמידע עזר, 14% שהמידע לא כל כך עזר ו-16% שהמידע לא עזר כלל. 
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פנייה לאבחון הפרעת קשב

65% מן ההורים שילדם אותר במסגרת המחקר פנו עימו לאבחון. שיעור זה גבוה מן הנתונים בספרות המראים כי רק כ-45% מן 

ייתכן שהדבר מעיד על השפעה של  2.7 בסקירת הספרות(.  )ראה סעיף  הילדים שבנוגע להם יש חשד להפרעה מופנים לאבחון 

האיתור במסגרת המחקר, אך לא ניתן לקבוע בוודאות בהיעדר נתונים על שיעור הפנייה הבסיסי באוכלוסייה שבה בוצע המחקר. 

מנבאים של פנייה לאבחון 

נבדק הקשר בין מאפייני ההורים לבין פנייה לאבחון11: רק המאפיין תחושת מסוגלות לפנות לאבחון )כפי שנבדק בשלב האיתור( 

היה קשור באופן מובהק לפנייה לאבחון )χ2 =14.39, p=0.045(. לעומת זאת, העמדות של ההורים כלפי האבחון והערכתם את 

ציפיות הסביבה מהם לפנות לאבחון לא נמצאו קשורים לפנייה לאבחון. מצב סוציו-אקונומי גבוה, שנמצא בספרות מנבא פנייה 

לאבחון, לא נמצא קשור לפנייה לאבחון )המשתנה נמדד דרך השכלת האם והאב(. 

נימוקי ההורים שלא לפנות לאבחון

24 הורים שלא פנו עם הילד לאבחון להפרעת קשב נשאלו )בשאלה פתוחה( מדוע לא פנו. הסיבות השכיחות היו שמדובר בבעיה 

)8 הורים(, שהתייעצו עם רופאים או עם צוות בית הספר והחליטו להמתין עם האבחון או שאין בו  קלה והילד מצליח להסתדר 

)8 הורים(. ארבעה הורים השיבו כי הם מתכננים לקחת את הילד לאבחון לקראת המעבר לחטיבת הביניים ושלושה השיבו  צורך 

שהחליטו לא לפנות לאבחון כיוון שהם מתנגדים לטיפול תרופתי או חוששים ממנו.

נימוקי ההורים לפנייה לאבחון

הסיבות השכיחות היו קשיים בלימודים )23 הורים(, או המלצת בית הספר )21 הורים(. סיבות נוספות היו תזזיתיות של הילד ובעיות 

התנהגות )16 הורים(, קשיי ריכוז וקושי לסיים מטלות )16 הורים(. הורים שפנו נשאלו גם בנוגע לחששות מפני האבחון, 49 הורים 

 ,)3( ו-10 השיבו שהיו להם חששות. החששות המרכזיים שצוינו היו חשש שייתנו לילד תרופות  כי לא היו להם חששות  השיבו 

חשש מן הסטיגמה )3( וחשש שיגידו שהילד שלהם לא בסדר )3(.

תהליך האבחון 

הנתונים שלהלן מתייחסים לאותם 59 ילדים שהוריהם פנו עימם לאבחון )בחלק מן הלוחות ה-N נמוך יותר בשל אי-השבה(. 

משך ההמתנה לאבחון

הזמן מיום הפנייה לקביעת תור ועד לביצוע האבחון ארך בממוצע 1.67 חודשים )עם סטיית תקן 1.54(. זמן ההמתנה המינימלי היה 

חודש או פחות, והמקסימלי 8 חודשים. רוב ההורים )67%( חיכו בין שבוע לחודשיים עד לביצוע האבחון )לוח 9(. 

11  בנוגע ל-32 הורים רלוונטיים )כלומר אלה אשר בשלב האיתור עדיין לא פנו לאבחון(. בריאיון בשלב המעקב, 22 מן ההורים הללו השיבו כי פנו לאבחון בין 

שני שלבי המחקר ו-10 לא פנו לאבחון.
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לוח 9: משך ההמתנה לאבחון )באחוזים(

N=57 לפי מה שזכור לכם, כמה זמן חיכיתם מהרגע שפניתם לקבוע תור ועד לביצוע האבחון?

55עד חודש

12חודשיים

4-315 חודשים

6-54 חודשים

8-72 חודשים

12לא זוכר

100סך הכול

משך ההמתנה בקופת חולים היה ארוך יותר. כל ההורים שחיכו למעלה מחודש ביצעו את האבחון אצל רופא בקופת החולים )23 

הורים( או במרפאה של בית חולים בתשלום קופת חולים )3 הורים(.

אנשי המקצוע בתחום הרפואה והחינוך שרואיינו ציינו שהתורים לאבחון ארוכים, וקביעת תור לנוירולוג דרך קופת החולים כרוכה 

בהמתנה של כמה חודשים. לדעת המרואיינים זו הסיבה לכך שהורים רבים בוחרים לפנות לאבחון שלא דרך קופת החולים. 

ממצאי המחקר מעידים כי שירותי האבחון אצל נוירולוג ילדים בקופות החולים כרוכים בהמתנה של חודשיים ויותר, ואבחון שלא 

דרך קופת חולים כרוך בעלות לא מבוטלת. יש לציין, כי אבחון בקופת חולים אצל פסיכיאטר או אצל רופא ילדים המוסמך לאבחון 

הפרעת קשב כרוך בהמתנה קצרה יותר, אולם על פי רוב הורים אינם בוחרים באפשרויות אלה. ארבעה הורים ציינו כי כלל לא ידעו 

שניתן לבצע את האבחון במסגרת קופת החולים, ולכן פנו לבצעו במקום אחר.

איש המקצוע המאבחן

23% מן  ילדים המוסמך לאבחן הפרעות קשב או לפסיכיאטר.  ובודדים בלבד פנו לרופא   )71%( נוירולוג  רוב הילדים אובחנו אצל 

10(. אנשי חינוך שרואיינו במסגרת המחקר ציינו כי  ההורים דיווחו כי פסיכולוג או מאבחן פסיכו-דידקטי ביצע את האבחון )לוח 

בדרך כלל הם מפנים את ההורים לנוירולוג. לא נהוג להפנות את הילדים לפסיכיאטר, אלא אם כן יש חשד לקיומה של בעיה רגשית 

משמעותית, מכיוון שהורים נרתעים מפנייה לפסיכיאטר. 

אחד הפסיכיאטרים שרואיינו הסביר גם הוא: 

"פסיכיאטר הוא לא תחנה ראשונה לאבחון הפרעת קשב. מגיעים אליו אחרי שכבר היו אצל נוירולוג או כשיש בעיה פסיכיאטרית 
וקשב נלווה אליה, למרות שהתורים לפסיכיאטר הרבה יותר קצרים מנוירולוג". 

אחת המרואיינות מתחום החינוך ציינה כי היא חושבת שיותר נכון לפנות לפסיכיאטר כיוון שפעמים רבות בעיות רגשיות נראות 

כמו הפרעת קשב. 
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רפואית אחרת  בעיה  קיום  וישלול  ביצוע אבחון  לפני  הילד  יבדוק את  ילדים  כי חשוב שרופא  הרופאים שרואיינו אמרו  מן  חלק 

)למשל, אנמיה(. כיום אין הנחיה לבצע בדיקות מקדימות, אולם יש רופאים שמבקשים מן ההורים להגיע לאבחון עם תוצאות של 

בדיקות דם. 

"רופא ילדים אמור לעשות סינון ראשוני ולהתרשם האם אכן מדובר בהפרעת קשב. אולי יש לילד הפרעת חרדה, מחלה 
נוירולוגית, חוסר ברזל, אפילפסיה. אם הרופא חושב שיש חשד להפרעת קשב אז הוא מפנה לנוירולוג".

היכן נעשה האבחון

)19%(, במכון אבחון  )49%( אובחנו אצל רופא של קופת החולים. ילדים אחרים אובחנו במרפאת בית חולים  כמחצית מן הילדים 

)17%( או אצל רופא פרטי )12%(. ההורים שילדיהם אובחנו שלא במסגרת קופת החולים נשאלו מדוע. 15 הורים הסבירו כי בקופת 

חולים ההמתנה לתור ארוכה מדי, 8 הסבירו שרצו להגיע לרופא מסוים, 4 אמרו שלא ידעו שניתן לבצע אבחון דרך קופת החולים, 

ו-3 בחרו במסגרת אחרת כדי לקבל שירות טוב יותר )לוח 10(.

שימוש במבחן ממוחשב

מבחן  כלל  החולים  קופת  רופא  אצל  האבחון   .)10 )לוח  ממוחשב  מבחן  בעזרת  גם  אובחנו   )56%( הילדים  מן  ממחצית  יותר  מעט 

)67%(.12 אנשי  )78%( או אצל רופא פרטי  )73%(, במכון אבחון  )43%( מאשר במרפאת בית חולים  יותר  ממוחשב לעיתים רחוקות 

מקצוע בתחום הבריאות טענו בראיונות עימם כי חלק מן הרופאים שולחים את הילד למבחן ממוחשב כרוטינה, אף על פי שברוב 

המקרים ניתן לאבחן ללא מבחן ממוחשב. לפעמים יש צורך במבחן כדי להמחיש להורים את הבעיה ולא עקב הקושי לאבחן אותה. 

משך האבחון 

45% מן  10(. אצל רופאי קופת חולים או במרפאת בית חולים רק  )לוח  ביותר מביקור אחד  נערך  54% מן הילדים האבחון  בקרב 

שרואיין  הרופאים  אחד  אבחון.  במכון  ו-80%  פרטי  רופא  אצל  האבחונים  מן   86% לעומת  אחד,  מביקור  ביותר  נעשו  האבחונים 

במסגרת מחקר זה הסביר כי המערכת הציבורית לא יכולה לעמוד ב-4-3 מפגשים וכי לדעתו ברוב המקרים ניתן לבצע את האבחון 

בפגישה בודדת.

על פי דיווחי ההורים האבחון נמשך בממוצע 120 דקות )כל הפגישות יחד(.

12  לא נמצא קשר מובהק בין המקום שבו בוצע האבחון לבין ביצוע מבחן ממוחשב, אולם בשל מספר המשיבים המועט ורמת המובהקות הנמוכה יחסית ניתן 

.)χ2 = 7.53, p = 0.11( להצביע על המגמה
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לוח 10: תהליך אבחון הפרעת קשב על פי דיווחי ההורים )באחוזים(

N=59
71נוירולוג ילדיםמי היה איש המקצוע שביצע את  האבחון?

14פסיכולוג

9מאבחן פסיכו-דידקטי

2פסיכיאטר

2רופא ילדים שמתמחה בהפרעת קשב

2מנהל מכון אבחון
49אצל רופא של קופת חוליםהיכן נעשה האבחון?

19במרפאה של בית חולים

17במכון אבחון

12אצל רופא פרטי 

בבית הספר
 ,TOVA האם האבחון כלל מבחן ממוחשב? למשל

BRC ,מוקסו
56כן

39לא

5לא זוכר/ לא יודע
147כמה פגישות ארך האבחון?

 229

316

49 או יותר
120ממוצעמשך האבחון בדקות )כל הפגישות יחד(

121סטית תקן

עלות האבחון 

42% מן ההורים שהשיבו לשאלה ציינו סכום בין 0 ל-30 ש"ח עבור ביקור אצל רופא מומחה בקופת חולים או ביקור בבית חולים 

במימון קופת חולים )עם טופס 17(. שאר ההורים )58%( ציינו סכומים גבוהים מ-30 ש"ח וממוצע העלות שלהם הוא 960 ש"ח )עם 

סטיית תקן 910(. 12% מהם שילמו למעלה מ-1,500 ש"ח על אבחון הפרעת קשב. הורים אלה נשאלו האם עלות האבחון הכבידה 

עליהם. 52% השיבו כי העלות הכבידה מאוד )לוח 11(. 
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לוח 11: עלות האבחון על פי דיווחי ההורים* )באחוזים( 

N=43עלות האבחון בש”ח

42עד 30 

  300-3121

 900-30116

 1,500-9019

12מעל 1,501 

100סך הכול

* בניכוי החזרים מביטוח משלים של קופת חולים או ביטוח פרטי

שביעות רצון מן האבחון 

נעים,  קשוב,   – הרופא/מאבחן  של  היחס  היו  הבולטות  התשובות  בין  בתהליך.  מרוצים  היו  ממה  נשאלו  אבחון  שביצעו  ההורים 

מרגיע וכדומה )14 הורים( והמקצועיות והיסודיות של האבחון )9 הורים(.  ההורים נשאלו גם ממה לא היו מרוצים בתהליך האבחון. 

התשובה השכיחה ביותר )8 הורים( הייתה שהאבחון היה מהיר מדי, שטחי או לא מקיף במידה מספקת. 

הרגשת הילד בתהליך האבחון על פי דיווחי ההורים

88% מן ההורים התרשמו שהילד חש בנוח כלפי האבחון. שלושה הורים שהשיבו שהילד לא הרגיש נוח הסבירו כי הילד לא רצה 

לשתף פעולה, ושלושה אמרו כי האבחון היה קשה לילד )בשל אורך המפגשים, ילד סגור שמתקשה לנהל שיחה(.

תוצאות האבחון 

ההורים נשאלו האם האבחון העלה שלילד יש הפרעת קשב. 14% מן ההורים דיווחו כי האבחון לא מצא שלילד יש הפרעת קשב, 

9% מן ההורים דיווחו על תוצאה שאינה חד-משמעית ואילו הרוב המוחלט של ההורים )77%( ציינו כי האבחון הראה שלילד יש 

הפרעת קשב )לוח 12(. נתון זה תואם את המתועד בספרות – 80% מן הפונים לאבחון מקבלים דיאגנוזה חיובית לקיום ההפרעה )ר' 

סעיף 2.7 בסקירת הספרות(.

לוח 12: תוצאות האבחון על פי דיווחי ההורים )באחוזים(

N=59האם תוצאות האבחון הראו שלילד/ה יש הפרעת קשב?

77כן

14לא

9התוצאה לא הייתה חד-משמעית

100סך הכול
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6.3 טיפול בהפרעת הקשב

טיפול תרופתי

ההמלצה: 48 מתוך 59 הילדים שעברו אבחון קיבלו בסיומו המלצה לטיפול תרופתי )81%(. המלצה זאת ניתנה ל-45 מתוך 46 ילדים 

שתוצאות האבחון הראו בוודאות על הפרעת קשב, ולעוד 3 מתוך 6 ילדים שתוצאת האבחון שלהם לא הייתה חד-משמעית. 

נטילת התרופה בפועל: מקרב הילדים המאובחנים אשר קיבלו המלצה לטיפול תרופתי, 58% נטלו תרופה בעת המעקב )לוח 13(.  

לוח 13: דיווחי ההורים על לקיחת תרופה להפרעת קשב, מקרב הילדים שקיבלו המלצה לטיפול תרופתי )באחוזים(

N=48לקיחת תרופה להפרעת קשב

58מטופלים תרופתית כיום

19לקחו תרופה בעבר )למעלה מחודש( ולא מטופלים כיום

10ניסו בעבר )עד חודש( ולא מטופלים כיום

13לא ניסו מעולם טיפול תרופתי

100סך הכול

ילדים שאינם מקבלים טיפול תרופתי, אף על פי שהומלץ להם: 20 הורים דיווחו שילדם אינו נוטל תרופה אף על פי שקיבל המלצה 

להשתמש בה. הסיבות לכך הן )חלקם השיבו יותר מתשובה אחת(: 

תופעות לוואי בעקבות לקיחת התרופה )10( ■

חשש מתופעות לוואי )מבלי שהילד נטל את התרופה( )3( ■

מתנגדים באופן עקרוני לתרופות להפרעת קשב )3( ■

הילד סירב לשתף פעולה )3( ■

קושי של הילד לבלוע את הכדור )2( ■

מחיר התרופה יקר )1( ■

לא חושבים שהילד זקוק לתרופה כי מדובר בהפרעה קלה )1( ■

הילד נטל את התרופה ללא שיפור )1( ■

או פחות מכך,  ילדים לקחו את התרופה במשך שבוע  דיווחו שהילד לקח את התרופה בעבר: חמישה  20 ההורים הללו  15 מבין 

שבעה לקחו את התרופה בין חודש לחצי שנה ושלושה לקחו יותר משנה. 

ניתן  לא  ולכן  הריטלין  סוג  את  פירטו  ההורים  כל  לא   .)14 )לוח  ריטלין  היא  השכיחה  התרופה  תרופתי:  טיפול  שמקבלים  ילדים 

להפריד לסוגי הריטלין השונים. 
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לוח 14: שם התרופה שהילדים נוטלים, על פי דיווחי ההורים )במספרים מוחלטים(

N=28התרופה שהילדים נוטלים 

19ריטלין

3קונצרטה

3פוקלין

2סטרטרה

1ויואנס
LA וקונצרטה. חלק מקופות החולים  50% מעלות התרופות ריטלין  IR ו-SR הן תרופות שנמצאות בסל התרופות. קופות החולים מממנות  * רק ריטלין 

משתתפות בעלות חלק מן התרופות האחרות תחת התניות שונות.

משך הזמן מתחילת הטיפול התרופתי הוא 30 חודשים בממוצע. השונות במשך הטיפול גדולה )סטיית התקן 19.2 חודשים(, והטווח 

)93%( נטלו את התרופה באופן סדיר, לפחות חמש פעמים בשבוע. ילד אחד נטל את  25 ילדים  הוא בין חודש אחד לשבע שנים. 

התרופה שלוש-ארבע פעמים בשבוע וילד אחד נטל את התרופה באופן לא סדיר. 

רוב ההורים )69%( שילדם קיבל טיפול תרופתי דיווחו על שינוי במינון. הסיבות העיקריות לשינוי היו: חוסר אפקטיביות של המינון 

הנמוך )7 משיבים( וגדילה של הילד )6 משיבים(.

אמרו  כולם  מטופלים(.  אינם  ילדים  ו-7  תרופתי  טיפול  כיום  מקבלים  ילדים   10 )מהם  התרופה  בסוג  שינוי  על  דיווחו  הורים   17

הפסיק  ו-1  בפוקלין  גם  להשתמש  הפסיק   1 בקונצרטה,  גם  להשתמש  הפסיקו   2 השונים,  לסוגיו  בריטלין  להשתמש  שהפסיקו 

להשתמש גם בסטרטרה.

הסיבות שההורים ציינו להחלפת התרופה היו תופעות לוואי )12 משיבים( או חוסר אפקטיביות של התרופה בשיפור הקשב והריכוז 

)6 משיבים(. הורה אחד ציין שהתרופה הוחלפה בשל קושי של הילד לבלוע את הכדור. 

השפעת הטיפול התרופתי להערכת ההורים

ההורים שילדם קיבל טיפול תרופתי העריכו את מידת השפעתו בתחומים שונים. 

השיפור השכיח ביותר דווח בתחום הלימודי )92%( ובתחום החברתי )67%(. בתחום הרגשי, 48% מן ההורים דיווחו על שיפור, לרוב 

שיפור קל. השפעה שלילית דווחה רק בתחום הפיזי-בריאותי )61%( )לוח 15(. הורים שפירטו ציינו שהתרופה גרמה לחוסר תיאבון, 

להשמנה ולהפרעות שינה אצל ילדים בודדים.
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לוח 15: השפעת הטיפול התרופתי, על פי דיווחי ההורים )באחוזים(

        N=27 השפעת הטיפול התרופתי

התנהלות המשפחהתחום רגשיתחום חברתיתחום פיזי-בריאותיתחום לימודי

60430117שיפר מאוד

338373719שיפר

727333874לא השפיע

053070הפריע

08000הפריע מאוד

00070לא יודע

100100100100100סך הכול

שביעות רצון ההורים והילדים מן הטיפול התרופתי

ההורים שילדם קיבל טיפול תרופתי דירגו את מידת שביעות רצונם ממנו. 

רק שני שלישים מן ההורים העידו על שביעות רצון גבוהה )רבה או רבה מאוד( מן הטיפול התרופתי )לוח 16(, אף על פי שכמעט כל 

ההורים חשו כי הטיפול שיפר או שיפר מאוד את התחום הלימודי )לוח 15(. נראה כי בקרב חלק מן ההורים שילדם מושפע לטובה 

מן התרופה ישנם רגשות מעורבים בנוגע לשימוש בה.

לוח 16: מידת שביעות הרצון של ההורים מן הטיפול התרופתי שילדם מקבל )במספרים מוחלטים(

N=27באיזו מידה אתה מרוצה מן הטיפול התרופתי שילדך מקבל להפרעת קשב?

18במידה רבה מאוד/במידה רבה

5במידה בינונית

3במידה מועטה/בכלל לא

1לא יודע/מסרב לענות 

ההורים נשאלו בשאלה פתוחה ממה הם מרוצים בטיפול התרופתי. 25 הורים השיבו על השאלה. התשובות היו שיפור בלימודים )17( 

ושיפור בהתנהגות )8(. 

בתשובה לשאלה ממה אינם מרוצים בטיפול התרופתי, ענו 18 הורים כי הם אינם מרוצים מכך שהטיפול פוגע בחיוניות של הילד )7(. 

הם השתמשו בביטויים "מרדים אותו", "מכבה אותו", "זומבי", "רובוט";  שלילד אין תיאבון )6(; ושהם אינם מרוצים באופן כללי מכך 

שהילד נוטל תרופה )5(.

ההורים נשאלו גם ממה הילד מרוצה בטיפול התרופתי. 19 הורים השיבו על השאלה. 14 הורים ציינו שיפור בלימודים ו-5 שהילד 

מרגיש רגוע יותר. 

בנוגע לחוסר שביעות הרצון של הילד מן הטיפול התרופתי, השיבו 13 הורים כי הילד חש בחילות וחוסר תיאבון )8( וכן חוסר חיוניות )5(.  
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מעניין לציין את הדמיון בין הגורמים לשביעות הרצון ולחוסר שביעות הרצון של ההורים ושל הילדים )כפי שדיווחו ההורים(. הבדל מעניין 

אחד הוא שחלק מן ההורים דיווחו שמפריע להם עצם זה שהילד נוטל תרופה, אך הורים לא דיווחו על תחושה כזאת בקרב הילדים. 

מעקב רפואי של ילדים המקבלים טיפול תרופתי

בדקנו האם הילדים שמטופלים בתרופה להפרעת קשב נמצאים במעקב רפואי מסודר ואצל איזה רופא. 

19% אצל רופא ילדים או רופא משפחה  62% מן הילדים המקבלים טיפול תרופתי להפרעת קשב נמצאים במעקב אצל נוירולוג, 

ו-19% אינם נמצאים במעקב רפואי בעניין זה )לוח 17(. כמחצית )54%( מן הילדים המקבלים טיפול רפואי מגיעים למעקב רפואי 

לפחות אחת לחצי שנה, 27% בתדירות נמוכה מזאת. 

לוח 17: הרופא שאצלו מבוצע המעקב הרפואי, על פי דיווחי ההורים )במספרים מוחלטים ובאחוזים(

אחוזיםN=26אצל מי אתם מבצעים את המעקב הרפואי?

1662נוירולוג

519רופא הילדים/המשפחה הקבוע

519לא נמצאים במעקב רפואי

סיוע לא תרופתי

רופאים ואנשי מקצוע אחרים ממליצים גם על מתן סיוע לא תרופתי לילדים עם הפרעת קשב. שאלנו את ההורים של כלל הילדים 

שאותרו עם חשד להפרעת קשב על הסיוע שהם מקבלים ממערכת החינוך ומחוצה לה. תשובותיהם מפורטות בלוחות 18 ו-19.

שליש מקבלים סיוע גם ממערכת החינוך )בית ספר או מתי"א13( וגם מחוצה לה. כשליש מקבלים סיוע רק ממערכת החינוך ו-18% 

מקבלים סיוע מחוץ למערכת החינוך בלבד. 18% מן הילדים שיש חשד שיש להם הפרעת קשב אינם מקבלים כל סיוע לא תרופתי.

לוח 18: אחוז הילדים המקבלים סיוע לא תרופתי במערכת החינוך או מחוץ למערכת החינוך, לפי דיווחי ההורים )באחוזים(

N=85קבלת סיוע לא תרופתי

18לא מקבלים סיוע כלל

31מקבלים סיוע רק ממערכת החינוך )ביה”ס או מתי”א(

18מקבלים סיוע רק מגורם שאינו במערכת החינוך 

33מקבלים סיוע גם ממערכת החינוך )ביה”ס או מתי”א( וגם מגורם אחר

100סך הכול

יישובי או אזורי, המשמש מסגרת מקצועית, פדגוגית וארגונית ומרכז ידע של החינוך המיוחד. המתי"א יוזם ומעניק שירותי  13  מתי"א הוא מרכז תמיכה 

חינוך וטיפול לתלמידים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד.
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סוגי הסיוע השכיחים הם שיעורי עזר )על ידי מורת שילוב, שיעורים פרטניים או שיעורים פרטיים( וטיפולים רגשיים. הורים מעטים 

דיווחו כי קיבלו הדרכת הורים, על אף שזוהי המלצה שצוינה על ידי הרוב המוחלט של אנשי המקצוע שרואיינו במסגרת המחקר. 

לא נמצא הבדל ניכר בהיקף הסיוע ממערכת החינוך ו/או מגורמים אחרים בין כלל הילדים המאותרים ובין הילדים המאובחנים עם 

הפרעת קשב.  

לוח 19: קבלת סיוע לא תרופתי, בקרב כלל הילדים שיש חשד להפרעת קשב אצלם, על פי דיווחי ההורים )באחוזים(

סוגי הסיוע לילד או להורים* 
N=84

סיוע מבית הספר או המתי”א 
סיוע מגורם שאינו בית הספר 

או המתי”א

-39שיעורי עזר על ידי מורת שילוב

-31שיעורים פרטניים מורה בבית הספר

19-שיעורי עזר/שיעורים פרטיים

2915טיפול רגשי )טיפול במשחק, באומנות, בבעלי חיים וכד’(

17-רכיבה טיפולית/שחייה טיפולית

74הדרכה להורים

-7סייעת

511ריפוי בעיסוק

14קלינאית תקשורת

00פיזיותרפיה

4-רפואה משלימה )דיקור, הומאופתיה וכדומה(

22חונך

6351מקבלים סיוע כלשהו

3749לא מקבלים סיוע

100100סך הכול
*נוסח השאלה: האם הילד או אתם ההורים קיבלתם את סוגי הסיוע הבאים במהלך שלוש השנים האחרונות? התייחס בבקשה רק לסוגי סיוע שקיבל במשך 

שלושה חודשים לפחות. 

חלק מן ההורים השיבו יותר מתשובה אחת. לכן סך-כול שיעור המשיבים גבוה מ-100%.
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השפעת הטיפול הלא תרופתי

ההורים שילדם קיבל סיוע לא תרופתי העריכו את מידת השפעת הטיפול על תחומים שונים. 

ההורים דיווחו על השפעה חיובית, על פי רוב קלה )"שיפר" ולא "שיפר מאוד"(, בתחום הלימודי, החברתי והרגשי, ועל השפעה 

15 )השפעת הטיפול התרופתי, על פי דיווחי ההורים( מראה כי הורים רבים  חיובית פחותה בהתנהלות המשפחה. השוואה ללוח 

יותר דיווחו כי הטיפול התרופתי שיפר מאוד את מצב הילד בתחום הלימודי )60%( לעומת הטיפול הלא תרופתי )19%( )לוח 20(. 

גם בתחום החברתי 30% מן ההורים העריכו כי הטיפול התרופתי "שיפר מאוד" את תפקוד הילד, לעומת 13% שאמרו זאת בנוגע 

הטיפול שיפר  כי  דיווחו  הורים  דומים של  התנהלות המשפחה, שיעורים  ובתחום  הרגשי  בתחום   .)20 )לוח  תרופתי  הלא  לטיפול 

מאוד את תפקוד הילד. ממצאים אלה תואמים את הנאמר בראיונות עם אנשי המקצוע כי לדעתם הטיפול היעיל ביותר להפרעת 

קשב הוא טיפול תרופתי )ר' להלן(. 

לוח 20: השפעת הטיפול הלא התרופתי, על פי דיווחי ההורים )באחוזים(

        N=69 השפעת הטיפול הלא התרופתי

התנהלות המשפחהתחום רגשיתחום חברתיתחום לימודי

19131910שיפר מאוד

41354425שיפר 

38452856לא השפיע

1633הפריע

----הפריע מאוד

1166לא יודע

100100100100סך הכול

שביעות הרצון מן הטיפול הלא תרופתי

78% מן ההורים מרוצים או מרוצים מאוד מן הסיוע הלא תרופתי שילדם מקבל מבית הספר או ממתי"א )לוח 21(.

לוח 21: שביעות רצון ההורים מן הסיוע הלא תרופתי שניתן על ידי מערכת החינוך, מקרב ההורים שילדם מקבל סיוע כזה )באחוזים(

N=53באיזו מידה אתם מרוצים מן הסיוע שאתם ו/או ילדכם קיבלתם מבית הספר או ממתי”א?

46מרוצה מאוד

32מרוצה

13לא כל כך מרוצה

9בכלל לא מרוצה

100סך הכול
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49 הורים פירטו ממה הם מרוצים בסיוע שנותן בית הספר להם או לילדם. התשובות השכיחות היו: היחס/תשומת הלב/ההשקעה 

 ;)7( )8 הורים(; השיעורים הפרטניים  )8(; השיפור בתחום הרגשי  )10 הורים(; השיפור שחל אצל הילד בתחום הלימודי  של הצוות 

המענה המותאם אישית לילד )6(.

להם או לילדם. התשובות השכיחות היו: הילד מקבל מעט מדי  ממה לא היו מרוצים בסיוע שנותן בית הספר  30 הורים פירטו 

שעות )9(; הסיוע ניתן באופן קבוצתי ולא פרטני )4(; הילד אינו מקבל יחס אישי )4(. 

שילוב הטיפולים התרופתיים והלא תרופתיים

מן   4% רק  לימודי(.  סיוע  )כולל  כלשהו  תרופתי  לא  סיוע  וגם  תרופתי  טיפול  גם  קיבלו  המאובחנים  הילדים  מן  למעלה ממחצית 

הילדים קיבלו טיפול תרופתי בלבד. 35% מן הילדים המאובחנים קיבלו טיפול או סיוע לא תרופתי בלבד )לוח 22(.

לוח 22: קבלת טיפול תרופתי ולא תרופתי בקרב הילדים המאובחנים עם הפרעת קשב, לפי דיווחי ההורים )באחוזים(

N=46קבלת טיפול תרופתי ולא תרופתי

52משולב – טיפול תרופתי ולא תרופתי

35טיפול לא תרופתי בלבד

9ללא טיפול כלל

4טיפול תרופתי בלבד

100סך הכול

עמדות בנוגע לטיפול תרופתי ולא תרופתי

אנשי החינוך והבריאות שרואיינו אמרו באופן גורף כי הטיפול היעיל ביותר להפרעת קשב הוא תרופתי. 

"חד וחלק הטיפול היעיל ביותר הוא ריטלין. טיפול פסיכולוגי יכול לעזור כמשלים לריטלין אבל הוא לא יכול לעזור לבד". )רופא(

על אף ההסכמה הגורפת בקרב אנשי המקצוע, בקרב ההורים יש התנגדות רבה לטיפול התרופתי. 

"יש הרבה הורים שלא מסכימים לטיפול. יש לטיפול הרבה תופעות לוואי וגם סטיגמה". )אשת חינוך(

גם בקרב הורים שכן נותנים לילדים תרופה להפרעת קשב ניתן לשמוע דעות מעורבות. למשל: 

"אני לא שלמה עם זה שנותנת לו טיפול. זה חומרים כימיים שמשפיעים על המוח וההתנהגות". )אימא(

מנגד, לא נשמעו בקרב ההורים עמדות נגד הטיפול והסיוע הלא תרופתיים על אף שהם פחות אפקטיביים מן הטיפול התרופתי. 

"סיוע לימודי, טיפול רגשי, הדרכת הורים מומלצים... לא מאמין בכל שאר הטיפולים – בזבוז זמן וכסף". )איש מקצוע(
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עלות הטיפול 

עלות הטיפול התרופתי 

הורים דיווחו כי עלות הטיפול התרופתי היא 147.7 ש"ח לחודש בממוצע )עם סטיית תקן 71.5(. ההוצאה החודשית המינימלית היא 

20 ש"ח והמקסימלית 300 ש"ח.  

לוח 23: הוצאות ההורים לטיפול התרופתי בחודש, על פי דיווחי ההורים )במספרים מוחלטים(

N=24עלות הטיפול התרופתי בש”ח

7עד 100 ש"ח 

150-10110 ש"ח 

1517 ש"ח ומעלה

60% מן ההורים דיווחו כי עלות הטיפול התרופתי מכבידה עליהם. לא נמצא קשר בין סכום העלות החודשית לבין מידת ההכבדה 

שההורים מדווחים עליה. 

לוח 24: הכבדת עלות הטיפול התרופתי, על פי דיווחי ההורים )במספרים מוחלטים(

N=26האם העלות של הטיפול התרופתי מכבידה עליכם?

11בכלל לא

8מכבידה מעט

6מכבידה מאוד

1לא יודע/מסרב לענות 

האמירה של אחד מאנשי החינוך במסגרת הראיונות מסכמת את הנושא: 

"עלות כלכלית לא מהווה חסם לטיפול תרופתי. יתנו תרופות שבסל. מי שיש לו כסף יפנה לתרופות אחרות".

עלות הטיפול הלא תרופתי 

עלות הטיפול הלא תרופתי גבוהה יותר עבור ההורים. 

שיעורים פרטיים ושיעורי עזר – 14 הורים )16% מן המשיבים( דיווחו שהם משלמים בממוצע 624 ש"ח בחודש )עם סטיית תקן  ■

.)447

טיפולים וסיוע אחר – 25 הורים דיווחו שהם משלמים בממוצע 1,097 ש"ח בחודש. נוסף על כך, הורים סיפרו גם על הוצאות  ■

חד-פעמיות. למשל, אחת האימהות סיפרה כי היא רכשה לילדה תוכנה ייעודית בסכום העולה על 10,000 ש"ח.
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העלות הכוללת של הטיפולים 

47 הורים )כמחצית מן ההורים שרואיינו( דיווחו לפחות על הוצאה חודשית אחת )טיפול תרופתי וסיוע לא תרופתי(. העלות החודשית 

הממוצעת שלהם היא 845 ש"ח עם סטיית תקן 1,158. 45% מן ההורים דיווחו על הוצאה חודשית של למעלה מ-400 ש"ח על טיפולים 

תרופתיים ולא תרופתיים גם יחד. התפלגות ההוצאה החודשית על טיפול תרופתי וטיפולים לא תרופתיים מפורטת בלוח 25.

לוח 25: ההוצאה החודשית הממוצעת של הורים על טיפול תרופתי וסיוע לא תרופתי, על פי דיווחי ההורים* )באחוזים(

N=47עלות הטיפול התרופתי והסיוע הלא תרופתי בחודש בש”ח

23עד 150 ש"ח 

400-15128 ש"ח 

1,000-40028 ש"ח  

1,00117 ש"ח ומעלה

4לא השיבו

100סך הכול

* נוגע רק להורים שדיווחו כי יש להם לפחות הוצאה חודשית אחת על טיפול תרופתי או סיוע אחר.

מערכת הבריאות והפרעת קשב

ההורים נשאלו האם שוחחו עם רופא הילדים או עם רופא המשפחה בנוגע לקשיי הקשב של הילד. מעט יותר ממחצית מן ההורים 

אמרו כי שוחחו עם רופא הילדים/המשפחה על קשיי הקשב והריכוז של הילד )לוח 26(. 

לוח 26: שיחה עם רופא הילדים/המשפחה של הילד על קשיי קשב, לפי דיווחי ההורים )באחוזים(

N=83האם אי פעם שוחחת עם רופא הילדים/המשפחה של ילדך על החשד או על קיום קשיי קשב של ילדך? 

55כן

45לא

100סך הכול

ההורים דירגו את מידת שביעות רצונם מן השירות שהם מקבלים מקופת החולים בנוגע לקשיי הקשב. 

הנתונים המופיעים בלוח 27 מעידים על שביעות רצון נמוכה יחסית משירותי קופת החולים בתחום קשיי הקשב. 
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לוח 27: שביעות רצון ההורים משירותי קופת החולים בנוגע לקשיי הקשב )באחוזים(

באיזו מידה אתה מרוצה מן השירות שאתה ו/או ילדך מקבלים מקופת החולים )למשל: שירותי המשרד, 
N=83זמינות השירותים, קבלת החזרי תשלומים, סוגי הטיפולים שבהסדר, השתתפות במימון( בנוגע לקשיי קשב?

13מרוצה מאוד

31מרוצה

19לא כל כך מרוצה

18בכלל לא מרוצה

19לא יודע

100סך הכול

ההורים התבקשו לפרט האם יש משהו שקופת החולים או רופא כלשהו היו יכולים לעשות כדי להקל עליהם או על ילדם. ל-60 

הורים היו רעיונות כיצד קופת החולים יכולה להקל עליהם, חלקם הציעו יותר מרעיון אחד:

כי  ■ כי מומלץ לאפשר תורים בשעות אחר הצוהריים  ציין  נוסף  הורה  לנוירולוג.  הורים הציעו לקצר את התורים, במיוחד   24

מרבית התורים בשעות הבוקר.

17 הורים הציעו להרחיב את הטיפולים התומכים הניתנים דרך קופת חולים, כגון רכיבה טיפולית, ריפוי בעיסוק, טיפול רגשי  ■

)הגדלת הסבסוד, הרחבת טווח הגיל שבו ניתן לקבל תמיכה, הגדלת מספר המפגשים המסובסדים(.

10 הורים הציעו להוזיל עלויות או להקל על הוצאות כספיות )4 – להוזיל תרופות להפרעת קשב, 4 – להקל על תהליך קבלת  ■

ההחזרים, 1 – הוזלת שירותים, 1 – הוזלה כללית ללא פירוט(.

9 הורים הציעו לתת מידע מסודר על הפרעת הקשב )למשל: לאילו שירותים זכאים, היכן לבצע אבחון, כיצד לממש זכאות  ■

לשירותים, כיצד לצמצם עלויות(.

6 הורים הציעו לממן את האבחון מימון מלא או להגדיל את ההחזר שניתן עליו. ■

3 הורים הציעו להקל ולקצר את תהליך קבלת התרופה והמרשמים. ■

3 הורים הציעו לממן סיוע אלטרנטיבי )חונך, תרופות טבעיות, שיעורים פרטניים(. ■

הורה אחד הציע לאפשר להגיע דרך קופת החולים לרופאים מומחים בעלי שם. ■
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התפקוד הלימודי, החברתי, ההתנהגותי והמשפחתי של הילדים בעת המעקב 

פרק זה בוחן את השפעת הטיפול התרופתי על התפקוד הלימודי, ההתנהגותי והחברתי של הילדים. לשם כך נערכה השוואה בין 

זאת  ילדים מאובחנים אשר לא טופלו באותו מועד14. בהשוואה  לבין  ילדים מאובחנים אשר קיבלו טיפול תרופתי בעת המעקב, 

נכללו רק ילדים אשר אובחנו עם הפרעת קשב )או שתוצאת האבחון לא הייתה חד-משמעית אך הם קיבלו המלצה לקבל טיפול 

תרופתי( – 27 ילדים אשר קיבלו טיפול תרופתי, ו-19 שלא קיבלו. לוח 28 מציג את דיווח ההורים על קשיים לימודיים וחברתיים. 

לוח 28: הילדים עם הפרעת קשב שיש להם קשיים לימודיים או קשיים חברתיים, לפי טיפול תרופתי בעת המעקב )באחוזים( 

עם טיפול תרופתי
)N=27(

ללא טיפול תרופתי  
)N=19(

6374קשיים לימודיים*

7063קשיים חברתיים**
* האם המחנכת אמרה שהילד מתקשה בחומר הנלמד בכיתה?

**האם לילדך יש בעיות או קשיים בקשרים עם ילדים בני גילו?

לא נמצאו הבדלים בין ילדים מאובחנים המקבלים טיפול תרופתי לבין ילדים שאינם מקבלים טיפול תרופתי )מבחן c2 לאי-תלות(. 

לוח 29 מתייחס לבעיות התנהגות בקרב הילדים. 

לוח 29: הילדים עם הפרעת קשב1 שיש להם בעיות התנהגות, לפי טיפול תרופתי בעת המעקב )באחוזים( 

עם טיפול תרופתי
)N=27(

ללא טיפול תרופתי
)N=19(

4453מפריע בשיעורים

7479יש לו לעיתים קרובות התקפי כעס 

7079בדרך כלל אינו צייתן, לא עושה מה שמבוגרים מבקשים ממנו 2 

4853רב עם ילדים אחרים לעיתים קרובות או מתנהג בבריונות 

3726משקר או מרמה לעיתים קרובות
1 הורים שהשיבו "נכון חלקית" או "נכון מאוד".                                                                                                                      

2 במקור שאלה הפוכה "בדרך כלל צייתן, עושה מה שמבוגרים מבקשים ממנו". לצורך ניתוח הנתונים נוסחה השאלה והתשובות עברו היפוך.

14  יש לציין שהיעדר הבדלים מובהקים בין הקבוצות עשוי לנבוע מן המדגם הקטן באופן יחסי. עוצמת המבחן בחישוב post hoc בהשוואה בשיעור הילדים 

עם קשיים לימודיים )לוח 28( היא 11.4% בלבד. 
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בין  מובהקים  נמצאו הבדלים  לא  טיפול תרופתי,  ילדים שאינם מקבלים  בקרב  בעיות התנהגות  יותר של  גבוהה  למרות שכיחות 

ילדים שמקבלים טיפול תרופתי ובין ילדים שאינם מקבלים טיפול תרופתי )מבחני c2 לאי-תלות(. 

c2 לאי-תלות לא נמצאו הבדלים מובהקים במידת ההכבדה על המשפחה בין ילדים שמקבלים טיפול תרופתי לבין אלה  במבחני 

יותר של קשיים בקרב הילדים שלא קיבלו טיפול  גבוה  7( היה שיעור  )5 מתוך  זה, במרבית הפריטים  30(. גם בתחום  )לוח  שלא 

לכך שהם  גורמת  ילדם  דיווחו שהתנהגות  טיפול תרופתי  הילדים שאינם מקבלים  היא ש-53% מהורי  תרופתי. הדוגמה הבולטת 

הקדישו פחות תשומת לב למישהו אחר במשפחה, לעומת 33% בקרב הורי הילדים המקבלים טיפול תרופתי. 

לוח 30: הילדים עם הפרעת קשב1 אשר התנהגותם מכבידה על המשפחה, לפי טיפול תרופתי בעת המעקב )באחוזים( 

עם טיפול תרופתי
)N=27(

ללא טיפול תרופתי
)N=19(

4132הפריעו לזמנך הפנוי

1937גרמו לך להחסיר עבודה או להזניח חובות אחרות

3037הפריעו לשגרת המשפחה

1916השפיעו על המצב הבריאותי, הנפשי או הפיזי שלך או של אחד מבני הבית 

3353גרמו לכך שהקדשת פחות תשומת לב למישהו מבני המשפחה 

3047הפריעו ליחסים בין בני המשפחה

2632הפריעו לפעילויות החברתיות של המשפחה

1 המשיבים "במידה רבה" או "במידה בינונית" בנוגע לחצי השנה האחרונה.

כאמור, ההורים דיווחו כי התרשמו משיפור בעקבות הטיפול התרופתי, בעיקר בתחום הלימודי והחברתי. אולם הנתונים שהוצגו 

בסעיף זה לא הראו הבדל מובהק בין ילדים המקבלים טיפול תרופתי לבין אלה שלא. עם זאת, נמצאה מגמת שיפור לא מובהקת 

במרבית הנושאים שנבדקו, ולכן ייתכן שהתוצאה שאינה מובהקת קשורה גם למדגם הקטן. 

המצב הבריאותי של ילדים עם הפרעת קשב וצריכת שירותי בריאות 

אחד הנושאים שנבדקו במסגרת המחקר הוא המצב הבריאותי של הילד עם הפרעת הקשב. ההשערה הייתה כי המצב הבריאותי 

של ילדים עם הפרעת קשב המקבלים טיפול תרופתי יהיה טוב יותר מזה של ילדים עם ההפרעה שאינם מקבלים טיפול תרופתי.

מלוח 31 עולה כי למעט ביקור אצל רופא מומחה, שיעור השימוש בשירותי בריאות גבוה יותר בקרב ילדים שאינם מקבלים טיפול 

תרופתי. עם זאת, ההבדלים אינם מובהקים.
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לוח 31: המצב הבריאותי של ילדים עם הפרעת קשב ושימוש בשירותי בריאות, לפי טיפול תרופתי בהפרעת קשב בעת המעקב )באחוזים(

עם טיפול תרופתי
)N=27(

ללא טיפול תרופתי
)N=19(

במשך שלושת 
החודשים 
האחרונים

2632הילד נעדר מבית הספר עקב מחלה

4142הילד ביקר אצל רופא ילדים/משפחה*

2621הילד ביקר אצל רופא מומחה**

במשך השנה 
האחרונה

2226הילד ביקר במוקד רפואה דחופה

1526הילד חווה פגיעה או חבלה אשר חייבה טיפול רפואי

711הילד הגיע למיון או לאשפוז בבית חולים
*ללא ביקורים הקשורים להפרעת קשב.

** ללא ביקורים הקשורים להפרעת קשב, רופא שיניים או פסיכולוג.

6.4 מגבלות המחקר
ומערכת השירותים א.  יהודים לא חרדים. מאפייני האוכלוסייה  ילדים  בירושלים בקרב  נערך רק  – המחקר  אוכלוסיית המחקר 

שבה אינם מייצגים את כלל הילדים בישראל. 

ייצוגיות המדגם – המדגם אינו מייצג באופן מיטבי את האוכלוסייה ממנה נלקח בשל היענות סלקטיבית. כזכור, רק 55% מבתי ב. 

הושוו  הילדים  משפחות  של  החברתיים-כלכליים  המאפיינים  ההורים.  מן   29% רק  ובהם  במחקר,  להשתתף  הסכימו  הספר 

לנתוני הסקר החברתי של הלמ"ס באותה שנה ביחס לאוכלוסייה )תושבי ירושלים יהודים שאינם חרדים, הורים לילדים בני 

59%(, של אימהות  )81% לעומת  ילידי ישראל  יותר של אבות  גבוה  17-6(. בקרב המשפחות שהשתתפו במחקר היה שיעור 

22%(. לא היו הבדלים בארץ  )38% לעומת  25%( ושל משפחות שהגדירו עצמן חילוניות  )58% אקדמאיות לעומת  משכילות 

מוצא האם, בהשכלת האב, בתעסוקת האם או האב וברמת ההכנסה )ר' נספח 3(.  

גודל המדגם בשלב המעקב – המדגם מוגבל בשל הסתמכות על שלב האיתור של המחקר, שבו הושקעו מאמצים ומשאבים ג. 

רבים לאיתור הילדים. בשלב האיתור השתתפו 1,129 הורים. מתוך מדגם זה אותרו 105 ילדים המתאימים לשלב המעקב של 

המחקר )ילדים עם חשד להפרעת קשב, או ילדים מאובחנים עם הפרעת קשב(.

ייתכנו ד.  לכן  מנהליים,  נתונים  או  אובייקטיביות  מדידות  על  ולא  וההורים,  המורים  דיווח  על  התבסס  המחקר   – המידע  מקור 

הטיות בשל רצייה חברתית וכשלי זיכרון. 
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7. סיכום

7.1 השערות המחקר בשלב האיתור – ממצאים מרכזיים
מטרת השלב הראשון של המחקר הייתה לאתר מוקדם ילדים עם הפרעת קשב, לאפיין את הילדים המאותרים ולבחון את ההשפעה 

בירושלים.  ספר  בבתי  א'-ב'  בכיתות  ילדים   1,129 בקרב   2012 בשנת  בוצע  האיתור  ההפרעה.  הופעת  על  סביבתיים  גורמים  של 

הסימפטומים  מספר  אם  קשב.  הפרעת  של  לסימפטומים  בנוגע  שאלון  מילאו  במחקר  שהשתתפו  הילדים  של  וההורים  המורים 

שציינו הן המורים והן ההורים היה בטווח הקליני, הילדים אותרו עם חשד להפרעת קשב )בסך הכול 105 ילדים(. לצורך ההשוואה 

נאסף מידע גם מהורים של 245 ילדים ללא חשד להפרעת קשב. 

כי הם  הוריהם  דיווחו  נוספים שלא אותרו,  ילדים  ל-13  ובנוגע  ילדים,   92 ילדים שהשתתפו במחקר אותרו   1,129 שכיחות. מתוך 

 Bussing, Zima, Gary, & Garvan,( מאובחנים. כ-20% מן הילדים הפונים לאבחון בשל חשד להפרעה אינם מקבלים את האבחנה

זה דומה לנתונים שנמצאו בעולם כאשר מביאים  כי שיעור הילדים עם הפרעת קשב הוא כ-8%. שיעור  ניתן להניח  ולכן   ,)2003

בחשבון את הגיל הצעיר של הילדים במחקר.  

נבדק הקשר בין מנבאים של הפרעת קשב, אשר דווחו בספרות, ובין הופעתה בקרב הילדים שאותרו במחקר. 

מאפיינים סוציו-דמוגרפיים. שוער כי הפרעת קשב תהיה שכיחה יותר בקרב ילדים להורים עם השכלה נמוכה יותר ובמצב כלכלי 

מבוסס פחות. השכלת ההורים )שיוצגה על ידי השכלת האם( נמצאה בקשר שלילי עם הופעת ההפרעה, אך לא נמצא קשר בין 

המצב הכלכלי של המשפחה  )שיוצג על ידי צפיפות דיור( להופעתה. 

גורמים בהיריון ובלידה. הגורמים שנבדקו היו בעיות בריאות ועישון אצל האם במהלך ההיריון, מהלך לא תקין של ההיריון, קשיים 

בלידה, ניתוח קיסרי, לידה מוקדמת או משקל לידה נמוך. מבין כולם, רק קשיים בלידה היו קשורים להפרעת קשב. 

בעיות בריאות ושימוש בשירותי בריאות. ממצאי המחקר מצביעים על כך ששיעור גדול יותר מבין הילדים עם חשד להפרעת קשב 

חוו עיכוב התפתחותי, או שיש בנוגע להם חשד ללקות למידה לעומת ילדים ללא חשד להפרעת קשב. עם זאת, שלא כמשוער, לא 

נמצאה שכיחות גבוהה יותר של לקויות למידה מאובחנות, של מחלות או של בעיות בריאות אחרות בקרב הילדים המאותרים. 

בניגוד  זאת  במחקר.  אישוש  קיבלה  לא  כלליים  בריאות  בשירותי  יותר  ישתמשו  קשב  להפרעת  חשד  עם  שילדים  ההשערה  גם 

לשורה ארוכה של מחקרים המצוטטים בסקירת הספרות אשר  מצאו הבדלים בולטים בצריכת שירותי בריאות בקרב ילדים עם 

הפרעות קשב, ובמיוחד בטיפול בחבלות ובתאונות. ייתכן שלא נמצאו הבדלים בין ילדים עם חשד להפרעת קשב לחבריהם ללא 

חשד כזה בשל הגיל הצעיר של הילדים, שעדיין נמצאים בהשגחת מבוגרים רוב הזמן.  

ובעיות  לימוד  בעיות  התנהגות,  בעיות  של  השכיחות  ששוער,  כפי  ילדים.  ובחברת  במשפחה  הספר,  בבית  הילד  בתפקוד  בעיות 

ובין  ביחסים עם בני המשפחה הייתה גבוה יותר בקרב הילדים שאותרו עם חשד להפרעת קשב. עם זאת, לא נמצא הבדל בינם 

ילדים אחרים בשיעור הקשיים בתחום החברתי. 
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7.2 השערות המחקר בשלב המעקב – ממצאים מרכזיים 
והמלצה  הורי הילדים המאותרים מכתב עם תוצאות האיתור  2012, לאחר איתור הילדים עם חשד להפרעת קשב, קיבלו  בשנת 

לפנות לאבחון. כעבור ארבע שנים, בשנת 2016, בוצע מעקב אחר הילדים הללו באמצעות ריאיון עם הוריהם של 85 ילדים. מטרות 

השלב הזה היו לבחון את השפעת האיתור המוקדם על פנייה לאבחון, לבחון את הגורמים המשפיעים על הפנייה לאבחון, לבחון את 

הנגישות והזמינות של שירותי האבחון והטיפול, לבחון את סוגי הטיפול שקיבלו הילדים, וכן לנסות להעריך את השפעת הטיפול.  

השפעת האיתור על פנייה לאבחון. שיערנו כי חלק ניכר מן ההורים יפנו לאבחון בעקבות האיתור השיטתי דרך בית הספר, וידווחו 

כי סביר להניח שלא היו פונים אלמלא ההמלצה שקיבלו בעקבות האיתור. על פי דיווח ההורים, רובם המכריע )87%( ידע או חשד 

עוד לפני קבלת התוצאה שלילד יש הפרעת קשב. אף אחד מן ההורים לא דיווח שלא היה פונה אלמלא המכתב. עם זאת, 33% מהם 

העידו על השפעת האיתור – 11% אמרו שהמכתב גרם להם לשקול פנייה לאבחון, ו-28% השיבו כי הוא חיזק את כוונתם לפנות. 

נראה כי הילדים אותרו כבר בעזרת האמצעים הקיימים בבתי הספר או על ידי ההורים עצמם. גם אנשי המקצוע שרואיינו בראיונות 

פתוחים אינם חושבים שיש בעיה של תת-איתור, אלא של תת-אבחון ותת-טיפול. 

אם יש בישראל בעיה של תת-איתור בבתי הספר, היא אינה באה לידי ביטוי בקרב אוכלוסיית המחקר הזו )ילדים תושבי ירושלים 

בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי(. ייתכן שישנו תת-איתור באוכלוסיות אחרות בישראל, כגון במגזר הערבי או ביישובי פריפריה, 

אולם המחקר הזה לא בדק אוכלוסיות אלה, וראוי לבדוק את הנושא במסגרת מחקר עתידי.

יושפעו  בפועל  ומימושה  לאבחון  לפנות  שההחלטה  שיערנו  לאבחון.  ההורים  של  אי-פנייה  על  או  פנייה  על  המשפיעים  גורמים 

של  השפעה  נמצאה  לא  כמשוער,  שלא  לאבחון.  בנוגע  ההורים  של  ומתחושות  מעמדות  וכן  סוציו-אקונומיים,  ממאפיינים 

המאפיינים הסוציו-אקונומיים כגון רמת השכלה והכנסה. בעניין העמדות והתחושות, בחנו את ההשפעה של שלושה גורמים: )1( 

הערכה של ההורה שהאבחון מועיל; )2( הערכת ההורה שהאנשים המשמעותיים להם מצפים מהם לפנות; )3( הערכת ההורה שהוא 

מסוגל לבצע את הפנייה לאבחון. משלושת הגורמים רק האחרון, תחושת המסוגלות של ההורה בנוגע לאבחון, נמצאה מתואמת 

עם הפנייה בפועל. השערה נוספת הייתה שפנייה של ההורים לאבחון ולטיפול תושפע מן הזמינות ומן הנגישות של השירותים. 

השערה זאת לא קיבלה אישוש בנימוקי ההורים להחלטה שלא לפנות לאבחון.

האבחון של הפרעות קשב. כאשר התעורר חשד להפרעת קשב אצל ילדם, פנו מרבית ההורים לבית הספר לייעוץ ולקבלת מידע 

בנוגע להפרעת קשב. מידע זה עזר רק במידה בינונית. רק 40% מן ההורים פנו לרופא משפחה או לרופא ילדים. 65% מן ההורים 

שילדם אותר במסגרת המחקר פנו לאבחון. רוב הילדים שעברו אבחון, עברו אותו אצל נוירולוג ילדים )71%(. כמחצית מן הילדים 

עברו אבחון אצל רופא קופת חולים, והשאר בבית חולים, במכון אבחון, או אצל רופא פרטי. 

שיערנו שחלק ניכר מן ההורים יתקשו להגיע לשירותי האבחון והטיפול, בעיקר בשל תורים ארוכים לנוירולוג ילדים. ואכן, ממצאי 

המחקר מעידים כי שירותי האבחון הניתנים על ידי קופות החולים כרוכים בהמתנה של כמה חודשים, וכי רבים מן ההורים מעדיפים 

ידעו  כי כלל לא  היו הורים שציינו  960 ש"ח בממוצע.   – לפנות לשירותים שאינם במסגרת הקופה הכרוכים בעלות לא מבוטלת 

שניתן לבצע את האבחון במסגרת קופת החולים, ולכן פנו לבצעו במקום אחר.  



45

הטיפול בהפרעות קשב. שלא כמו השערתנו כי מרבית הילדים המאובחנים יקבלו טיפול תרופתי בלבד, מצאנו כי הדבר היה נכון 

35% מקבלים רק טיפול לא תרופתי, ו-9%  52% מן הילדים מקבלים טיפול משולב )תרופתי ולא-תרופתי(,  רק בנוגע ל-4% מהם. 

ניתנה  בודדים  ורק במקרים  רגשי,  טיפול  או  לימודי  סיוע  היו  סוגי הטיפול הלא תרופתי השכיחים  כלשהו.  טיפול  אינם מקבלים 

הוא  להפרעת קשב  ביותר  היעיל  הטיפול  כי  גורפת  הייתה הסכמה  והבריאות  החינוך  בקרב המרואיינים מתחום  להורים.  הדרכה 

תרופתי, אך בקרב ההורים עלו גילויי התנגדות לטיפול התרופתי. גם בקרב הורים שכן נותנים לילדים תרופה להפרעת קשב עלו 

רגשות מעורבים. מנגד, לא נשמעו בקרב ההורים עמדות נגד הטיפול והסיוע הלא תרופתיים. הטיפול התרופתי והלא תרופתי כרוך 

בעלויות גבוהות ומכביד על חלק מן המשפחות. כמחצית מן ההורים דיווחו על הוצאות חודשיות לטיפול תרופתי ו/או לטיפול או 

לסיוע לא תרופתי, בעלות ממוצעת של 845 ש"ח. 

השפעת הטיפול על הילדים. שיערנו שהטיפול התרופתי ישפיע לטובה על התפקוד של הילדים בכמה תחומים – לימודים, יחסים 

חברתיים, התנהגות, יחסים במשפחה ובריאות כללית. בתשובה לשאלה על השפעת הטיפול התרופתי דיווחו 92% מן ההורים על 

שיפור בתחום הלימודי, 67% על שיפור בתחום החברתי ו-48% בתחום הרגשי. עם זאת, 62% דיווחו על השפעה שלילית על הילדים 

תרופתי  הלא  הטיפול  גם  כי  העריכו  ההורים  בודדים(.  ילדים  אצל  שינה  והפרעות  השמנה  תיאבון,  )חוסר  הפיזי-בריאותי  בתחום 

שיפר את מצב הילדים, אך במידה פחותה מן הטיפול התרופתי. 

יותר של  נמוך  ילדים מאובחנים אשר מקבלים טיפול תרופתי לאלה שאינם מקבלים טיפול תרופתי הראתה שיעור  בין  השוואה 

בעיות בתחום הלימודי, החברתי, ההתנהגותי והמשפחתי, אולם הבדלים אלה לא היו מובהקים. ייתכן שהדבר נובע ממדגם קטן. 

טיפול  יקבלו  שלא  ילדים  מאשר  כלליים  בריאות  שירותי  פחות  יצרכו  תרופתי  טיפול  שיקבלו  ילדים  כי  ההשערה  אוששה  לא 

תרופתי. בתחום הבריאות וצריכת שירותי בריאות לא היה הבדל בין ילדים מאובחנים המקבלים טיפול תרופתי להפרעת קשב לבין 

ילדים מאובחנים שאינם מקבלים טיפול. 

7.3 מסקנות והמלצות

ביסוס איתור שיטתי של ילדים עם הפרעות קשב דרך בתי הספר על ידי משרד החינוך: אף על פי שברוב המקרים ההורים . 1

היו מודעים לחשד להפרעת קשב, האיתור השיטתי שנעשה בבתי הספר במסגרת המחקר העלה את המודעות לקיומה של 

ההפרעה אצל חלק מן הילדים שהוריהם לא היו מודעים לכך, והשפיע על כוונתם לפנות לאבחון. חשוב לציין כי האיתור נעשה 

בירושלים באוכלוסייה היהודית שאינה חרדית, שבה המודעות להפרעה גבוהה יחסית. נראה שבבתי ספר בפריפריה ובקבוצות 

אוכלוסייה שונות תהיה לאיתור תרומה משמעותית ביותר.  

קושי . 2 שיש  עלה  המחקר  מן  והמורים:  הספר  בתי  באמצעות  קשב  הפרעת  אבחון  על  להורים  ומדויק  מהימן  מידע  מתן 

לקבל מידע בנוגע להפרעת קשב כאשר עולה חשד לקיומה. חלק לא מבוטל מן ההורים כלל לא פונה לקבלת מידע ראשוני 

בנושא. כמו כן חלק מן ההורים שפנו לקבלת מידע ממערכת החינוך הרגישו שלא קיבלו מידע שעזר להם. יש חשיבות למידע 

ממקור שההורים מכירים, במיוחד כאשר חיפוש מידע באינטרנט מעלה מידע סותר ומידע השולל טיפול תרופתי. סביר להניח 
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הבעיה  עם  השלמה  חוסר  בשל  )אולי  סיוע  לקבלת  לפנות  או  לחפש  ההורים  של  לקושי  גם  קשור  מידע  לאסוף  הקושי  כי 

זו  מהפרעה  בעצמם  סובלים  קשב  הפרעת  עם  ילדים  של  ההורים  מן  חלק  שכן  שלהם,  רגשיים  קשיים  בשל  אולי  וקבלתה, 

וסבלו מן ההשלכות של התמודדות עם הפרעה לא מאובחנת ומטופלת בילדותם(, אולם המטרה של מערכות החינוך והבריאות 

צריכה להיות אבחון הילדים וטיפול בהם. חשוב להפנות משאבים ומחשבה כיצד לספק להורים יותר מידע אמין ולסייע להם 

להתגבר על חסמים להשגתו ולקבלתו. ראינו במחקר כי ההורים פנו בראש ובראשונה לקבלת מידע מבית הספר, לכן חשוב כי 

בעיקר אנשי החינוך יהיו מסוגלים לספק מידע אמין ותורם. סביר להניח שמידע זמין ומסודר יתרום להעלאת שיעור הילדים 

המאובחנים והמטופלים מקרב הילדים עם סימפטומים של הפרעת קשב. 

יודעים שניתן לבצע אבחון . 3 ידי קופות החולים: ישנם הורים שאינם  הנגשת המידע על אפשרויות אבחון הפרעת קשב על 

במסגרת קופת החולים. הורים אינם מודעים לאפשרות לקצר את זמן ההמתנה אם יפנו לרופא ילדים שמוסמך באבחון הפרעת 

קשב או לפסיכיאטר. חשוב שקופת החולים תספק מידע מסודר בדבר השירותים וההחזרים שרלוונטיים לאבחון ההפרעה. 

קופת . 4 במסגרת  שלא  מבוצע  האבחון  אם  כי  מעלים  המחקר  ממצאי  והטיפול:  האבחון  למימון  ההורים  הוצאות  צמצום 

החולים הוא כרוך בעלות לא מבוטלת. כמו כן חלק מן ההורים נושאים בעלות משמעותית של טיפולים )תרופתיים ובעיקר 

לא תרופתיים(. הורים הציעו להרחיב את השירותים ואת ההחזרים הניתנים על ידי קופות החולים לילדים עם הפרעת קשב, 

קשב  להפרעת  ביותר  הטוב  הטיפול  כי  בעמדתם  נחרצים  היו  המקצוע  אנשי  תרופתיים.  לא  בטיפולים  בעיקר  עניין  והביעו 

הוא טיפול תרופתי, וחלקם המליצו על סיוע לא תרופתי, כגון הוראה מתקנת, טיפול רגשי והדרכת הורים. חלק ניכר מאנשי 

והריכוז.  המקצוע אינם מאמינים שהטיפול הרגשי המסופק כיום במימון חלקי של קופות החולים אכן עוזר לשיפור הקשב 

חשוב לספק להורים מידע אמין על הטיפולים האפשריים ועל מידת האפקטיביות שלהם, כדי למנוע מהם הוצאות מיותרות 

ולהפנות אותם לטיפולים שאכן מוכחים כמסייעים לילדים. 

של . 5 סימפטומים  עם  ילדים  של  ותת-הטיפול  תת-האבחון  מלבד  תרופתי:  טיפול  המקבלים  לילדים  רפואי  למעקב  דאגה 

נמצאים  טיפול תרופתי  הילדים שמקבלים  מן   62% רק  כי  גילינו  הזה,  חיזוק במחקר  וקיבלו  הידועים בספרות  הפרעת קשב 

במעקב רפואי אצל נוירולוג. שאר הילדים נמצאים במעקב אצל רופא הילדים או שכלל אינם נמצאים במעקב רפואי. מומלץ 

לנוירולוג עלולים  ולהקל עליהם בביצועו. התורים הארוכים  לחשוב כיצד ליידע את ההורים בדבר חשיבות המעקב הרפואי 

להיות חסם לביצוע מעקב מסודר. קופות החולים מודעות לתורים הארוכים ויש כיום רופאי ילדים שהוכשרו לטפל בהפרעות 

קשב ולאבחן אותן. אולם נראה כי רק ילדים מעטים מגיעים לרופאים אלה. קופות החולים צריכות להמשיך ולנסות לקצר את 

התורים ולשפר את הנגישות לרופאים המאבחנים והמטפלים בהפרעת קשב.
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נספחים

נספח 1: כלי מחקר

נספח 1א: שאלון להורים בשלב האיתור

ניבוי ממדים של שימוש בשירותי בריאות 

בקרב ילדים עם סימפטומים ראשוניים של הפרעות קשב וריכוז

שאלון להורה

מס' נדגם: ______________ )למילוי על ידי המראיין(

שם המראיין: ___________ )למילוי על ידי המראיין(

תאריך ביצוע הראיון: __________ )למילוי על ידי המראיין(

שם הילד/ה:________ )למילוי על ידי המראיין(

)למיחשוב: בהתאם לנתון זה, להחליף לאורך השאלון את הביטוי "הילד/ה" בשם הילד/ה(

בנושא  עורכים מחקר  אנו  הג'וינט.  של  מכון מחקר  ברוקדייל,  ממכון  את שמך(  כאן  הוסף  )למראיין:   _______ מדבר/ת  שלום, 

מחנך/ת  דרך  ההסכמה  את  ומסרתם  במחקר,  להשתתף  הסכמתם  להזכירך,  א-ב".  בכיתות  וריכוז  קשב  קשיי  עם  ילדים  "איתור 

הכיתה בה לומד/ת בנכם/בתכם ____________ )למראיין: הוסף את שם הילד/ה(. אודה לך מאוד אם תוכל/י להקדיש מזמנך 

כדי לענות על השאלון. חשוב לציין כי השאלון מיועד לכל ההורים בכיתות א' ו- ב', ולכן עצם הפנייה אליכם וקיום הראיון אינם 

לכל מה שתגידו  סודיות מלאה באשר  לכם  הילד/ה שלכם. מובטחת  וריכוז אצל  קיומם של קשיי קשב  על  אופן  מעידים בשום 

במסגרת הראיון. התשובות יעובדו באופן סטטיסטי בלבד ולא יועברו לבית הספר או לכל גורם אחר באופן שמאפשר לזהות מי נתן 

תשובה מסוימת. 

)שאלות מקדימות לזיהוי הילד/ה והמשיב/ה לאורך השאלון(

שם המשיב/ה:___________
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מין הילד/ה: )למיחשוב: בהתאם לנתון זה, לקבוע את מין הילד לאורך השאלון(

בן. 1

בת. 2

מהי קרבתך לילד/ה? )למראיין: הראיון נועד להורה. יש לראיין אדם אחר רק אם לא ניתן לראיין הורה( )למיחשוב: בהתאם לנתון 

זה, לקבוע את מין המשיב ואת הפניה אליו לאורך השאלון(

ֵאם . 1

אב . 2

הבאות . 3 שאלות  על  לדלג  )למיחשוב:   _____________ הורה?  התראיין  לא  מדוע   .__________ קרבה  פרט/י  אחר. 

המיועדות להורים בלבד 

)DSM-IV שאלון איתור הפרעת קשב וריכוז לפי(

השאלות הבאות מתארות התנהגויות שמופיעות אצל ילדים רבים. נסה/י בבקשה לחשוב על ההתנהגות האופיינית של ילדך/תך 

במהלך ששת החודשים האחרונים, החל מחודש ________. בהתייחס לכל אחד מן התיאורים הבאים, ציין/י האם הוא נכון לגבי 

הילד/ה שלך - באמצעות התשובה "כן", או שאינו נכון – באמצעות התשובה "לא". 

.1
האם לעתים קרובות לא שם/ה לב לדברים או עושה טעויות מחוסר 

תשומת לב בשיעורי בית, עבודה או פעילות אחרת?
מסרב לענותלא יודעלאכן

.2
האם לעתים קרובות יש לו/ה קושי להתרכז בפעילות או במשחק 

הדורשים ריכוז ממושך?
מסרב לענותלא יודעלאכן

מסרב לענותלא יודעלאכןהאם לעתים קרובות יש רושם שאינו/נה מקשיב/ה?3.

.4
האם לעתים קרובות אינו/נה עוקב/ת אחר הוראות, מתקשה לסיים שיעורי 

בית, עבודות או מטלות אחרות )לא עקב אי הבנת הוראות או התנגדות(?
מסרב לענותלא יודעלאכן

מסרב לענותלא יודעלאכןהאם לעתים קרובות יש קושי בארגון משימות או פעילויות?5.

.6
האם לעתים קרובות נמנע/ת, אינו/נה אוהב/ת או מסתייג/ת 

ממשימות הדורשות מאמץ שכלי מתמשך )לדוגמא פעילות בבית 
הספר או שיעורי בית(?

מסרב לענותלא יודעלאכן

.7
האם לעתים קרובות שוכח/ת דברים או חפצים הדרושים לביצוע 

מטלות או פעילויות )לדוגמא: צעצועים, הוראות לשיעורי בית, כלי 
כתיבה וספרים(?

מסרב לענותלא יודעלאכן
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מסרב לענותלא יודעלאכןהאם לעתים קרובות מוסח/ת בקלות ע”י גורמים חיצוניים?8.

מסרב לענותלא יודעלאכןהאם לעתים קרובות שכחני/ת בפעילויות יומיומיות?9.

.10
האם לעתים קרובות מניע/ה בעצבנות את ידיו ורגליו או נע/ה באופן 

מוגזם על הכיסא?
מסרב לענותלא יודעלאכן

.11
האם לעתים קרובות קם/ה ממקומו/ה בכיתה או במצבים אחרים 

בהם מצופה ממנו/ה להתמיד ולשבת?
מסרב לענותלא יודעלאכן

.12
האם לעתים קרובות רץ/ה או מטפס/ת באופן מוגזם כאשר פעילות 

זו אינה מתאימה למצב?
מסרב לענותלא יודעלאכן

מסרב לענותלא יודעלאכןהאם לעתים קרובות יש קושי לשחק או להשתתף בפעילויות שקטות?13.

מסרב לענותלא יודעלאכןהאם לעתים קרובות בתנועה או מתנהג/ת כאילו “מופעל ע”י מנוע”?14.

מסרב לענותלא יודעלאכןהאם לעתים קרובות מדבר/ת באופן מוגזם?15.

.16
האם לעתים קרובות עונה ללא מחשבה, לפני שסיימו לשאול את 

השאלה?
מסרב לענותלא יודעלאכן

מסרב לענותלא יודעלאכןהאם לעתים קרובות יש קושי להמתין לתורו/ה?17.

.18
האם לעתים קרובות מתפרץ/ת או נכנס/ת ללא רשות לדברי או 

משחקי אחרים?
מסרב לענותלא יודעלאכן

)שאלון ממוחשב: אם הילד/ה מאותר לפי שאלון dsm למורה – תשובה חיובית ל- 6 מתוך 9 הפריטים הראשונים בשאלון, אך לא 

לפי שאלון dsm להורה, או אם הילד לא מאותר לפי שאלון dsm למורה אך מאותר לפי שאלון dsm להורה – תשובה חיובית ל- 5 

מתוך 9 הפריטים הראשונים בשאלון, להודות למרואיין בשלב זה ולהפסיק את הראיון(

)שאלון מצב בריאות כללי של הילד(

השאלות הבאות מתייחסות למצבו/ה הבריאותי של הילד/ה שלך. 

19. האם יש לילד/ה כיום מחלה )כגון אסתמה, סוכרת(, מוגבלות פיזית או חושית )כגון שיתוק, לקות ראיה( או בעיה גופנית אחרת, 

אשר נמשכת שישה חודשים או יותר? 

כן. 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 21(. 2

98. לא יודע )למראיין: דלג לשאלה 21(

99. מסרב לענות )למראיין: דלג לשאלה 21(
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20. איזו? )למראיין: לא להקריא תשובות. לסמן מתוך הרשימה. ניתן לסמן יותר מתשובה אחת( 

אסטמה. 1

אפילפסיה. 2

סכרת. 3

בעיות מולדות בלב. 4

מחלה בבלוטת התריס/בלוטת המגן. 5

מוגבלות פיזית או חושית . 6

פיגור שכלי. 7

מחלות אחרות שלא הוזכרו, אם כן פרט: ______________. 8

98. לא יודע

99. מסרב לענות

21. האם הילד/ה היה/תה אי פעם באבחון או בטיפול במכון להתפתחות הילד?

כן. 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 23(. 2

לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 23(. 98

מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 23(. 99

22. מדוע? )למראיין: לא להקריא תשובות. לסמן מתוך הרשימה. ניתן לסמן יותר מתשובה אחת. אם ענה "אחר", יש לבקש פירוט(

עיכוב מוטורי. 1

עיכוב שפתי. 2

אחר. פרט:______________. 3

98. לא יודע

99. מסרב לענות

23. האם עלה בעבר אצלכם ההורים או אצל מישהו אחר )גננת, מחנכת, חברים וכדומה( חשד לקיומה של לקות למידה אצל הילד/ה?

כן. 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 26(. 2

98. לא יודע 

99. מסרב לענות 
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24. האם הילד/ה עבר/ה אבחון ללקות למידה?

כן. . 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 26(. 2

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 26(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 26(

25. האם הילד/ה מאובחן/ת כבעל/ת לקות למידה?

כן . 1

לא . 2

98. לא יודע

99. מסרב לענות

וכדומה( חשד לקיומה של הפרעת קשב  ילדים, חברים  רופא  )גננת, מחנכת,  26. האם עלה אצלכם ההורים או אצל מישהו אחר 

וריכוז אצל הילד/ה?

כן. 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 35(. 2

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 28(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 28(

27. על ידי מי הועלה החשד?

הורים. 1

גננת / מחנכת. 2

רופא ילדים. 3

אחר. פרט: _________. 4

98. לא יודע

99. מסרב לענות

28. האם הילד/ה עבר/ה אבחון להפרעת קשב וריכוז?

כן )למראיין: עבור לשאלה 30( )למיחשוב: לדלג על שאלות 38-55(. . 1

לא. 2

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 32(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 32(
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29. מדוע לא עבר אבחון? _________________________________________________

)למראיין: עבור לשאלה 35(

30. מי ערך אבחון להפרעת קשב וריכוז לילד/ה?

פסיכיאטר. 1

נוירולוג. 2

רופא ילדים מומחה בהתפתחות הילד. 3

רופא ילדים מומחה בהפרעת קשב וריכוז. 4

רופא אחר. פרט: __________________. 5

98. לא יודע

99. מסרב לענות

 31. האם הילד/ה מאובחן/ה כבעל/ת הפרעת קשב וריכוז?

כן. 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 35(. 2

נמצא עכשיו בתהליך אבחון )למראיין: עבור לשאלה 35(. 3

98. לא יודע

99. מסרב לענות

32. האם הילד/ה קיבל/ה בעבר או מקבל/ת היום טיפול להפרעת קשב וריכוז?  

כן )למראיין: עבור לשאלה 34( )למיחשוב: לדלג על שאלות 38-55(. 1

לא. 2

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 35(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 35(

33. מדוע לא קיבל/ה או מקבל/ת טיפול? _________________________________________________

)למראיין: עבור לשאלה 35(

34. מהו סוג הטיפול שמקבל/ת הילד/ה?

1. טיפול תרופתי . 1

2. טיפול אחר. פרט ______. 2

98. לא יודע

99. מסרב לענות
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35. האם לילד/ה יש אחים/אחיות בני/ות שלוש שנים או יותר?

כן. 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 38(. 2

לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 38(. 98

מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 38(. 99

36. האם לגבי אחד/ת או יותר מהם הועלה חשד לקיומה של הפרעת קשב וריכוז?

כן. . 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 38(. 2

לא יודע. 98

מסרב לענות. 99

37. האם לפחות אחד/ת מהם מאובחן/ת כבעל/ת הפרעת קשב וריכוז?

כן . 1

לפחות אחד/ת מהם נמצא/ת עכשיו בתהליך אבחון. . 2

לא.. 3

לא יודע. 98

 מסרב לענות. 99

של  מקצועי  לאבחון  שלהם  הילד/ה  עם  לפנות  שלא  או  לפנות  מחליטים  הורים  בגללן  הסיבות  מהן  בעזרתך  להבין  נבקש  כעת, 

יישמעו לך  נכונות או שגויות. חלקן  וריכוז, כאשר עולה חשד לקיומה של ההפרעה. לשאלות הבאות אין תשובות  הפרעת קשב 

דומות, אולם כל אחת מהן שונה וחשובה ולכן נבקש כי תשיב/י על כולן. )למיחשוב: המשפט הבא יופיע רק עבור הורים שהשיבו 

"לא", "לא יודע", או סירבו לענות על שאלה 26(. נסה/י לדמיין את עצמך במצבו של הורה המקבל חוות דעת מקצועית על חשד 

להפרעת קשב וריכוז אצל הילד/ה שלו, הלומד בכיתה א' או ב', עם המלצה לפנות לאבחון מקצועי.

)שאלון עמדה כלפי פניה לאבחון מקצועי( 

כשאת/ה חושב/ת על פניה עם הילד/ה שלך לאבחון מקצועי של הפרעת קשב וריכוז בתוך כשלושה חודשים מזמן שעולה חשד 

לקיומה של ההפרעה, 
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38. האם לדעתך זוהי פעולה:

מועילה . 1

מזיקה . 2

לא זה ולא זה )למראיין: עבור לשאלה 40(.. 3

98.  לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 40(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 40(

39. באיזו מידה הפעולה מועילה / מזיקה )למיחשוב: מועילה / מזיקה, בתלות בתשובה לשאלה 38(

במידה מעטה.. 1

במידה רבה.. 2

98.  לא יודע

99. מסרב

40. האם לדעתך זוהי פעולה:

לא נוחה . 1

נוחה . 2

 לא זה ולא זה )למראיין: עבור לשאלה 42(. 3

98.  לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 42(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 42(

41. באיזו מידה הפעולה לא נוחה / נוחה )למיחשוב: לא נוחה / נוחה, בתלות בתשובה לשאלה 40(

במידה מעטה.. 1

במידה רבה.. 2

98. לא יודע.

99. מסרב.

42. האם לדעתך זוהי פעולה:

לא חשובה . 1

חשובה . 2

לא זה ולא זה )למראיין: עבור לשאלה 44( . 3

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 44(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 44(
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באיזו מידה הפעולה לא חשובה / חשובה )למיחשוב: לא חשובה / חשובה, בתלות בתשובה לשאלה 42(. 43

במידה מעטה.. 1

במידה רבה.. 2

98. לא יודע.

99. מסרב.

44. האם לדעתך זוהי פעולה:

נעימה . 1

לא נעימה . 2

לא זה ולא זה )למראיין: עבור לשאלה 46(. 3

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 46(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 64(

45. באיזו מידה הפעולה נעימה / לא נעימה )למיחשוב: נעימה / לא נעימה, בתלות בתשובה לשאלה 44(

במידה מעטה.. 1

במידה רבה.. 2

98. לא יודע.

99. מסרב.
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 )שאלון מסוגלות עצמית לפנות לאבחון מקצועי( 

כעת, אבקש ממך להעריך עד כמה את/ה בטוח ביכולתך לפנות עם הילד/ה שלך לאבחון מקצועי של הפרעת קשב וריכוז בתוך 

כשלושה חודשים, במידה ועולה חשד לקיומה של ההפרעה. בהתייחס לכל אחד מן המשפטים הבאים ציין/י את מידת הסכמתך 

עם הנאמר בו, באמצעות בחירה באחת התשובות הבאות: 1 - כלל לא מסכים, 2 - מסכים במידה מעטה, 3 - מסכים במידה בינונית, 

4 - מסכים במידה רבה, ו- 5 - מסכים במידה רבה מאד.

כלל לא 
מסכים

מסכים 
במידה 
מעטה

מסכים 
במידה 
בינונית

מסכים 
במידה 

רבה

מסכים 
במידה 
רבה 
מאד

לא 
יודע

מסרב 
לענות

.46

גם אם זה לא פשוט, את/ה מסוגל/ת לפנות עם 

הילד/ה לאבחון מקצועי במידה שעולה חשד 

לקיומה של הפרעת קשב וריכוז

123459899

47.

עבורך, פניה עם הילד/ה לאבחון מקצועי במידה 

שעולה חשד לקיומה של הפרעת קשב וריכוז היא 

פעולה שאת/ה יכול/ה לבצע 

123459899

48.

את/ה מסוגל/ת לארגן כל מה שנדרש על מנת 

שהילד/ה יקבל אבחון מקצועי במידה שעולה חשד 

לקיומה של הפרעת קשב וריכוז

123459899
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)שאלון לחץ חברתי לפנות לקבלת אבחון מקצועי( 

המשפטים הבאים מתייחסים לדעתם ולהתנהגותם של אנשים אחרים בנושא פניה לאבחון מקצועי של הפרעת קשב וריכוז בתוך 

כשלושה חודשים, כאשר עולה חשד לקיומה של ההפרעה. עבור כל משפט, ציין/י את מידת הסכמתך או התנגדותך לנאמר בו, 

באמצעות בחירה באחת התשובות הבאות: 1 - מתנגד במידה רבה, 2 - מתנגד במידה מעטה, 3 - לא מתנגד ולא מסכים, 4 - מסכים 

במידה מעטה, ו- 5 - מסכים במידה רבה.  

מסכים 
במידה 

רבה 

מסכים 
במידה 
מעטה

לא מסכים 
ולא מתנגד

)נייטרלי(

מתנגד 
במידה 
מעטה

מתנגד 
במידה 

רבה

לא 
יודע

מסרב 
לענות

.49

האנשים החשובים לך סבורים כי כאשר עולה 

חשד להפרעת קשב וריכוז, עליך לפנות עם 

הילד/ה שלך לאבחון מקצועי 

543219899

50.

אנשים אחרים פונים עם הילד/ה שלהם 

לאבחון מקצועי לאחר קבלת חוות דעת 

מקצועית על חשד להפרעה

543219899

.51

האנשים שאת דעותיהם את/ה מכבד חושבים 

כי אם מתעורר חשד להפרעת קשב וריכוז את/ה 

צריך/ה לקחת את הילד/ה שלך לאבחון מקצועי 

543219899

52.

אנשים הדומים לך לוקחים את הילד/ה שלהם 

לאבחון מקצועי לאחר קבלת חוות דעת 

מקצועית על חשד להפרעה

543219899
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)שאלון כוונה לפנות לאבחון מקצועי( 

כעת אקריא לך שלושה משפטים המתייחסים לאפשרות לפנות עם הילד לאבחון מקצועי של הפרעת קשב וריכוז בתוך כשלושה 

חודשים, במידה ועולה חשד לקיומה של ההפרעה. עבור כל משפט, ציין/י את המידה בה את/ה חושב/ת שהוא נכון לגביך במצב 

כזה, באמצעות בחירה באחת התשובות הבאות: 1 - כלל לא נכון, 2 - נכון במידה מעטה, 3 - נכון במידה בינונית, 4 - נכון במידה 

רבה, ו- 5 - נכון במידה רבה מאד.

נכון 
במידה 

רבה מאד

נכון 
במידה 

רבה

נכון 
במידה 
בינונית

נכון 
במידה 
מעטה

כלל 
לא נכון

לא 
יודע

מסרב 
לענות

.53
במצב בו עולה חשד להפרעת קשב וריכוז, אתה 

מתכוון/ת לפנות עם הילד/ה שלך לאבחון מקצועי 
543219899

.54
במצב בו עולה חשד להפרעת קשב וריכוז, אתה 

תיקח את הילד/ה שלך לאבחון מקצועי 
543519899

.55
במצב בו עולה חשד להפרעת קשב וריכוז, אתה 
מוכן/ה ללכת לאבחון מקצועי עם הילד/ה שלך 

543219899

)שאלון מצב חברתי והתנהגותי של הילד/ה(

כעת, התייחס/י בבקשה להתנהגות הילד/ה שלך במהלך ששת החודשים האחרונים, החל מחודש _______. נסה/י לחשוב על 

קשיים שהם אופייניים לו/ה. 

56. האם יש לילד/ה בעיות או קשיים בקשרים עם ילדים בני גילו/לה? 

1. לא 

2. כן

98. לא יודע

99. מסרב לענות
נכון לא נכון

חלקית
נכון 
מאוד

לא 
יודע

מסרב 
לענות

1239899יש לו/ה לעתים קרובות התקפי כעס 

1239899בדרך כלל צייתן/ית, עושה מה שמבוגרים מבקשים ממנו/ה

1239899רב/ה עם ילדים אחרים לעתים קרובות או מתנהג/ת בבריונות

1239899משקר/ת או מרמה לעתים קרובות

1239899גונב/ת מהבית, מבית הספר או ממקומות אחרים
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להלן רשימה של התנהגויות שאופייניות לחלק מהילדים. לגבי כל פריט, אנא ציין/י באיזו מידה הוא נכון לגבי הילד/ה שלך. 

62. באיזו מידה התנהגות הילד/ה בבית מכבידה על המשפחה?

בכלל לא. 1

במידה מעטה. 2

במידה בינונית. 3

במידה רבה. 4

במידה רבה מאוד. 5

98. לא יודע

99. מסרב לענות

השאלות הבאות מתייחסות לדיווח שקיבלת על ילדך/תך ממחנכת הכיתה במהלך שנת הלימודים שעברה.

63. האם המחנכת דיווחה לך שילדך/תך מתקשה ברכישה ושימוש במיומנויות למידה )קריאה, כתיבה וכדומה( ובחומר הנלמד בכיתה? 

לא )למראיין: עבור לשאלה 65(. 1

כן.   . 2

לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 65(. 98

מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 65(. 99

64. לפי הדיווח של המחנכת, באיזו מידה מתקשה ילדך/תך ברכישה ושימוש במיומנויות למידה ובחומר הנלמד בכיתה?

1. במידה מעטה. 1

2. במידה בינונית. 2

3. במידה רבה. 3

4. במידה רבה מאד. 4

98. לא יודע

99. מסרב לענות

65. האם המחנכת דיווחה לך שילדך/תך מפריע/ה במהלך השיעורים בכיתה?

לא )למראיין: עבור לשאלה 67(.. 1

כן.     . 2

לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 67(. 98

מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 67(. 99
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66. לפי הדיווח של המחנכת, באיזו מידה מפריע ילדך/תך במהלך השיעורים?

1. במידה מעטה. 1

2. במידה בינונית. 2

3. במידה רבה. 3

4. במידה רבה מאד. 4

98. לא יודע

99. מסרב לענות

)שאלון מהלך הריון ולידה(

כעת, נבקש ממך לחשוב על מהלך ההריון והלידה של הילד/ה.

67. האם מהלך ההיריון עם הילד/ה, מראשיתו ועד הלידה, היה תקין?

כן )למראיין: עבור לשאלה 69(. 1

לא. 2

לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 69(. 98

מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 69(. 99

68. מה לא היה תקין במהלך ההריון? _______________________________________

69. מה הייתה צורת הלידה? 

        1. לידה רגילה )למראיין: עבור לשאלה 71(1. 

        2. ניתוח קיסרי2. 

        3. אחר. פרט: _____________ )למראיין: עבור לשאלה 71(. 3

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 71(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 71(

70. מדוע הילד/ה נולד בניתוח קיסרי? ______________________________________

האם מהלך הלידה היה תקין? . 71

כן )למראיין: עבור לשאלה 73(. 1

לא . 2

לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 73(. 98

מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 73(. 99
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מה לא היה תקין במהלך הלידה? ____________________________________________. 72

98. לא יודע

99. מסרב לענות

73. באיזה שבוע במהלך ההריון נולד הילד/ה?   ___________

98. לא יודע

99. מסרב לענות

74.  מה היה משקל הילד/ה בלידה? _________

98. לא יודע

99. מסרב לענות

75.  האם הֵאם עישנה במהלך ההריון באופן קבוע יותר מ- 10 סיגריות ביום? 

לא )למראיין: עבור לשאלה 78(. 1

כן. 2

לא יודע  )למראיין: עבור לשאלה 78(. 98

מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 78(. 99

76.  באיזה שלב במהלך ההריון עישנה האם?

רק במהלך החצי הראשון של ההריון – עד שבוע 21. 1

רק במהלך החצי השני של ההריון - משבוע 21 ועד הלידה. 2

במהלך כל ההריון. 3

98. לא יודע

99. מסרב לענות

77. כמה סיגריות עישנה הֵאם במהלך ההריון באופן קבוע ביום? _____________ 

98. לא יודע

99. מסרב לענות

78.  האם הֵאם שתתה אלכוהול במהלך ההריון )יין, בירה, משקה חריף כגון קוניאק, ויסקי או ערק( באופן קבוע או מזדמן, יותר 

מ- 4 יחידות משקה אלכוהולי בכל פעם? )ביחידת משקה אלכוהולי הכוונה לכוס יין, בקבוק/כוס בירה, או כוסית של משקה חריף( 

לא )למראיין: עבור לשאלה 81(. 1

כן. 2

לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 81(. 98

מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 81(. 99
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באיזה שלב במהלך ההריון שתתה האם אלכוהול?. 79

רק במהלך החצי הראשון של ההריון – עד שבוע 21. 1

רק במהלך החצי השני של ההריון - משבוע 21 ועד הלידה. 2

במהלך כל ההריון. 3

לא יודע. 98

מסרב לענות. 99

80. כמה יחידות משקה אלכוהולי שתתה הֵאם במהלך ההריון בדרך כלל בשבוע?_________

98. לא יודע

99. מסרב לענות

81. האם הֵאם נטלה תרופות במהלך ההיריון? )לא כולל ויטמינים, ברזל, חומצה פולית, תרופות להורדת חום ונגד כאבים(

לא. 1

כן. פרט את שמות התרופות: ________________________________________. 2

98. לא יודע

99. מסרב לענות

)שאלון צריכת שירותי בריאות(

השאלות הבאות עוסקות ברווחתו האישית של הילד/ה.

ראשית אשאל על היעדרויות מבית הספר עקב מחלה. 

82. האם במהלך שלושת החודשים האחרונים של שנת הלימודים שעברה - כלומר אפריל, מאי ויוני -  נעדר/ה הילד/ה מבית הספר 

עקב מחלה?

לא )למראיין: עבור לשאלה 89(. 1

כן. 2

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 89(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 89(

נסה/י להיזכר בפעם האחרונה שהילד/ה נעדר/ה מבית הספר עקב מחלה במהלך שלושת החודשים האחרונים של שנת הלימודים שעברה.

83. מה הייתה הסיבה הרפואית להיעדרות? ______________________________________

98. לא יודע

99. מסרב לענות
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84. מי שמר על הילד/ה בזמן ההיעדרות? __________________________________________

98. לא יודע

99. מסרב לענות

85. מכמה ימי לימודים נעדר/ה הילד/ה מבית הספר בפעם זו? _____

98. לא יודע

99. מסרב לענות

86. נסה להיזכר מתי התרחשה ההיעדרות? ___________________________

)למראיין: אם מתקשה לזכור – שאל לפני כמה שבועות/חודשים התרחשה ההיעדרות( 

98. לא יודע

99. מסרב לענות

87. האם במהלך שלושת החודשים האחרונים של שנת הלימודים שעברה היו לילד/ה היעדרויות נוספות מבית הספר עקב מחלה, 

חוץ מן ההיעדרות האחרונה?

כן. 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 89(. 2

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 89(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 89(

88. בהתייחס לכל היעדרות נוספת של הילד/ה מבית הספר עקב מחלה במהלך שלושת החודשים האחרונים של שנת הלימודים 

שעברה, נא ענה על השאלות הבאות: 

)למראיין: עבור כל היעדרות נוספת שמציין/ת המשיב/ה, להקריא את השאלות מימין לשמאל( 

מה הייתה סיבת היעדרויות נוספות
ההיעדרות?

98. לא יודע

99. מסרב לענות

מכמה ימי לימודים 
נעדר/ה הילד/ה מבית 

הספר?

98. לא יודע

99. מסרב לענות

מתי התרחשה ההיעדרות?

)למראיין: אם מתקשה לזכור חודש – שאל לפני 
כמה שבועות/חודשים התרחשה ההיעדרות(

98. לא יודע

99. מסרב לענות

היעדרות נוספת
היעדרות נוספת
היעדרות נוספת
היעדרות נוספת
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השאלות הבאות מתייחסות לשימוש בשירותי בריאות עבור טיפול בבריאותו/ה של הילד/ה. 

לא  )נא  משפחה?  רופא  או  ילדים  רופא  אצל  הילד/ה  ביקר  מחודש____,  החל  האחרונים,  החודשים  שלושת  במהלך  האם   .89

להתייחס לביקורים הקשורים להפרעת קשב וריכוז – אם קיימת(

לא )למראיין: עבור לשאלה 95(. 1

כן. 2

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 95(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 95(

נסה להיזכר בביקור האחרון של הילד/ה אצל רופא ילדים או רופא משפחה במהלך שלושת החודשים האחרונים.

90. מה הייתה הסיבה לביקור? _______________________________________________

98. לא יודע

99. מסרב לענות

91. מי הלך עם  הילד/ה לרופא? _________________________________________

98. לא יודע

99. מסרב לענות

92. נסה להיזכר מתי התרחש הביקור? ___________________________

)למראיין: אם מתקשה לזכור חודש – שאל לפני כמה שבועות/חודשים התרחש הביקור( 

98. לא יודע

99. מסרב לענות

93. האם במהלך שלושת החודשים האחרונים היה/תה הילד/ה פעמים נוספות אצל רופא ילדים או רופא משפחה, חוץ מן הפעם האחרונה?

כן. 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 95(. 2

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 95(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 59(
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נא ענה על  ילדים או רופא משפחה במהלך שלושת החודשים האחרונים,  נוסף של הילד/ה אצל רופא  94. בהתייחס לכל ביקור 

השאלות הבאות: 

)למראיין: עבור כל ביקור נוסף שמציין/ת המשיב/ה, להקריא את השאלות מימין לשמאל( 

ביקורים נוספים אצל רופא ילדים או 
רופא משפחה

מתי התרחש הביקור?מה הייתה סיבת הביקור?

)למראיין: אם מתקשה לזכור חודש – שאל לפני 
כמה שבועות/חודשים התרחש הביקור(

ביקור נוסף
ביקור נוסף
ביקור נוסף
ביקור נוסף

להתייחס  לא  )נא  מומחה?  רופא  אצל  הילד/ה  ביקר/ה   ,_____ מחודש  החל  האחרונים,  החודשים  שלושת  במהלך  האם   .95

לביקורים הקשורים להפרעת קשב וריכוז – אם קיימת(

1. לא )למראיין: עבור לשאלה 101(

2. כן

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 101(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 101(

נסה להיזכר בביקור האחרון של הילד/ה אצל רופא מומחה במהלך שלושת החודשים האחרונים.

96. מה הייתה הסיבה לביקור אצל הרופא המומחה? ________________________________

98. לא יודע

99. מסרב לענות

97. מה היה תחום ההתמחות של הרופא המומחה? __________________________________

98. לא יודע

99. מסרב לענות

98. נסה להיזכר מתי התרחש הביקור אצל הרופא המומחה? _____________________

)למראיין: אם מתקשה לזכור חודש – שאל לפני כמה שבועות/חודשים התרחשה ההיעדרות( 

98. לא יודע

99. מסרב לענות
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99. האם במהלך שלושת החודשים האחרונים היו ביקורים נוספים של הילד/ה אצל רופאים מומחים, חוץ מן הביקור האחרון? )נא 

לא להתייחס לביקורים הקשורים להפרעת קשב וריכוז – אם קיימת( 

  כן. 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 101(. 2

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 101(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 101(

100. בהתייחס לכל ביקור נוסף של הילד/ה אצל רופא מומחה במהלך שלושת החודשים האחרונים, נא ענה על השאלות הבאות: 

)למראיין: עבור כל ביקור נוסף שמציין/ת המשיב/ה, להקריא את השאלות מימין לשמאל( 

מה הייתה סיבת הביקור?ביקורים נוספים אצל רופאים מומחים

98. לא יודע
99. מסרב לענות

מתי התרחש הביקור?

)למראיין: אם מתקשה לזכור חודש – שאל לפני 
כמה שבועות/חודשים התרחש הביקור(

98. לא יודע
99. מסרב לענות

ביקור נוסף
ביקור נוסף

101. האם במהלך השנה האחרונה, החל מחודש ______, נעשה שימוש בשירותיו של מוקד לרפואה דחופה )מד”א, מר"מ, טר"מ, 

נטל"י, שח"ל, וכדומה( לשם טיפול בבריאותו/ה של הילד/ה?

לא )למראיין: עבור לשאלה 106(. 1

כן. 2

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 106(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 106(

נסה להיזכר בפעם האחרונה , במהלך השנה האחרונה, בה נעשה שימוש בשירותיו של מוקד לרפואה דחופה )מד”א, מר"מ, טר"מ, 

נטל"י, שח"ל, וכדומה( לשם טיפול בבריאותו/ה של הילד/ה.

102. מה הייתה הסיבה לשימוש במוקד זה? _______________________________________

98. לא יודע

99. מסרב לענות
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103. נסה להיזכר מתי נעשה שימוש בשירות זה? ___________________________

)למראיין: אם מתקשה לזכור – שאל לפני כמה שבועות/חודשים נעשה השימוש בשירות( 

98. לא יודע

99. מסרב לענות

104. האם במהלך השנה האחרונה  היו פעמים נוספות בהן נעשה שימוש בשירותי מוקד רפואה דחופה עבור טיפול בבריאותו/ה 

של הילד/ה, חוץ מן הפעם האחרונה?

כן. 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 106(. 2

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 106(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 106(

105. בהתייחס לכל שימוש נוסף בשירותי מוקד רפואה דחופה במהלך השנה האחרונה, נא ענה על השאלות הבאות: 

)למראיין: עבור כל שימוש נוסף שמציין/ת המשיב/ה, להקריא את השאלות מימין לשמאל( 

שימושים נוספים 
בשירותי מוקד 

רפואה דחופה

מה הייתה הסיבה לשימוש במוקד זה?

98. לא יודע
99. מסרב לענות

היכן ניתן הטיפול לילד/ה?

1. במוקד
2. בבית

3. אחר. פרט____
98. לא יודע

99. מסרב לענות

מתי נעשה שימוש בשירות זה?

)למראיין: אם מתקשה לזכור – 
שאל לפני כמה שבועות/חודשים 

נעשה שימוש(
98. לא יודע

99. מסרב לענות
שימוש נוסף
שימוש נוסף
שימוש נוסף
שימוש נוסף

כעת, אשאל על פגיעות/חבלות. 

106. האם במהלך השנה האחרונה, החל מחודש ______, חווה הילד/ה פגיעה/חבלה )נפילה, תאונה, הרעלה וכדומה(, אשר חייבה 

טיפול רפואי?

לא )למראיין: עבור לשאלה 111(. 1

כן. 2

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 111(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 111(



75

נסה/י להיזכר בפעם האחרונה, במהלך השנה האחרונה, שהילד/ה חווה פגיעה/חבלה, אשר חייבה טיפול רפואי.

107. מה הייתה הסיבה לפגיעה/חבלה? ____________________________________________

98. לא יודע

99. מסרב לענות

108. נסה להיזכר מתי התרחשה הפגיעה/חבלה? ___________________________

)למראיין: אם מתקשה לזכור – שאל לפני כמה שבועות/חודשים התרחשה הפגיעה/חבלה( 

98. לא יודע

99. מסרב לענות

109. האם במהלך השנה האחרונה חווה/תה הילד/ה פגיעות/חבלות נוספות, חוץ מן הפגיעה/חבלה האחרונה?

כן. 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 111(. 2

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 111(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 111(

110. בהתייחס לכל פגיעה/חבלה נוספת שחווה הילד/ה במהלך השנה האחרונה, נא ענה על השאלות הבאות: 

)למראיין: עבור כל פגיעה/חבלה נוספת שמציין/ת המשיב/ה, להקריא את השאלות מימין לשמאל( 

מתי התרחשה הפגיעה/חבלה? מה הייתה סיבת הפגיעה/חבלה?פגיעות/חבלות נוספות

)למראיין: אם מתקשה לזכור חודש – שאל לפני 
כמה שבועות/חודשים התרחשה הפגיעה/חבלה( 

פגיעה/חבלה נוספת
פגיעה/חבלה נוספת
פגיעה/חבלה נוספת
פגיעה/חבלה נוספת

השאלות הבאות מתייחסות לשימוש בשירותי בית חולים עבור בריאותו/ה של הילד/ה.

111. האם במהלך השנה האחרונה, החל מחודש ______, הגיע/ה הילד/ה למיון או לאשפוז בבית חולים?

לא )למראיין: עבור לשאלה 117(. 1

כן. 2

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 117(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 117(
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נסה להיזכר בפעם האחרונה האם במהלך השנה האחרונה בה הגיע/ה הילד/ה למיון או לאישפוז בבית חולים.

112. מתוך הרשימה הבאה, ציין לאן בבית החולים הגיע/ה הילד/ה בפעם האחרונה: )למראיין: להקריא תשובות. ניתן להשיב יותר 

מתשובה אחת( 

למיון. 1

לאישפוז. 2

98. לא יודע

99. מסרב לענות

113. מה הייתה סיבת ההגעה למיון/אשפוז? _____________________________________ 

98. לא יודע

99. מסרב לענות

114. נסה להיזכר מתי הגיע/ה הילד/ה למיון/אשפוז? ___________________________

)למראיין: אם מתקשה לזכור – שאל לפני כמה שבועות/חודשים הגיע/ה למיון/אשפוז( 

115. האם במהלך השנה האחרונה היו פעמים נוספות בהן הגיע/ה הילד/ה למיון או אשפוז בבית חולים, חוץ מן הפעם האחרונה?

כן. 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 117(. 2

98. לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 117(

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 117(

116. בהתייחס לכל פעם נוספת של הילד/ה במיון או אשפוז בבית חולים במהלך השנה האחרונה, נא ענה על השאלות הבאות: 

)למראיין: עבור כל פעם נוספת שמציין/ת המשיב/ה, להקריא את השאלות מימין לשמאל( 

פעמים 
נוספות במיון 

או אשפוז 
בבית חולים 

מתוך הרשימה הבאה, ציין לאן בבית 
 החולים הגיע/ה הילד/ה: 

)למראיין: להקריא תשובות. ניתן להשיב 
יותר מתשובה אחת(

1. למיון
2. לאישפוז

98. לא יודע
99. מסרב לענות

מה הייתה סיבת ההגעה 
למיון/אשפוז?

98. לא יודע
99. מסרב לענות

מתי הגיע/ה הילד/ה למיון/אשפוז?

)למראיין: אם מתקשה לזכור – 
שאל לפני כמה שבועות/חודשים 

הגיע/ה למיון/אשפוז(
98. לא יודע

99. מסרב לענות

פעם נוספת
פעם נוספת
פעם נוספת
פעם נוספת
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השאלות הבאות מתייחסות לסוגי עזרה ותמיכה שמקבלים ילדים.

ריפוי  סייעת,  שילוב,  מורת  ע"י  עזר  )שיעורי  הספר?  בית  במסגרת  סיוע  הילד  קיבל  שעברה  הלימודים  שנת  במהלך  האם   .117

בעיסוק, קלינאית תקשורת, וכדומה( 

כן. . 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 119( . 2

לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 119(. 98

מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 119(. 99

)למראיין:  שעברה:  הלימודים  שנת  במהלך  הספר  בית  במסגרת  הילד  שקיבל  הסיוע  סוג/י  את  ציין  הבאה,  הרשימה  מתוך   .118

להקריא תשובות ולסמן. ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(

שיעורי עזר על ידי מורת שילוב. 1

שיעורים פרטניים ע"י המחנכת. 2

סייעת. 3

ריפוי בעיסוק. 4

קלינאית תקשורת. 5

פיזיותרפיה. 6

טיפול פסיכולוגי, כולל טיפול במשחק, באומנות, בבעלי חיים וכדומה. 7

הדרכה להורים בקשר לילד/ה אצל איש מקצוע. 8

אחר. פרט ________________. 9

לא יודע. 98

מסרב לענות. 99

119. האם במהלך שנת הלימודים שעברה קיבל הילד סיוע שלא במסגרת בית הספר? )שיעורי עזר פרטיים, סייעת, ריפוי בעיסוק, 

קלינאית תקשורת, וכדומה( 

כן. 1

לא )למראיין: עבור לשאלה 121(. 2

לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 121(. 98

99. מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 121(
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120. מתוך הרשימה הבאה, ציין את סוג/י הסיוע שקיבל הילד שלא במסגרת בבית הספר במהלך שנת הלימודים שעברה: )למראיין: 

להקריא תשובות ולסמן. ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(

שיעורי עזר/שיעורים פרטיים. 1

ריפוי בעיסוק. 2

קלינאית תקשורת. 3

פיזיותרפיה. 4

טיפול פסיכולוגי, כולל טיפול במשחק, באומנות, בבעלי חיים וכדומה. 5

הדרכה להורים בקשר לילד/ה אצל איש מקצוע. 6

טיפולי רפואה משלימה )דיקור, הומאופתיה וכדומה(. 7

אחר. פרט ________________. 8

לא יודע. 98

99. מסרב לענות

השאלות הבאות מתיחסות לשימוש בתרופות עבור הילד/ה.

121. האם הילד/ה מקבל/ת באופן קבוע תרופות החייבות מרשם רופא )תרופות שלא ניתן לקנות ללא מרשם(

לא )למראיין: עבור לשאלה 123(. 1

כן. 2

לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 123(. 98

99.  מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 123(

122. מהם שמות תרופות המרשם שמקבל הילד/ה באופן קבוע? _________________________

98. לא יודע

99. מסרב לענות

123. האם במהלך שנת הלימודים האחרונה קיבל/ה הילד/ה באופן לא קבוע תרופות החייבות מרשם רופא לבעיות בתחום הרגשי 

או הנוירולוגי )מתח, בעיות בריכוז, בעיות שינה וכדומה(?

לא )למראיין: עבור לשאלה 125(. 1

כן . 2

לא יודע )למראיין: עבור לשאלה 125(. 98

מסרב לענות )למראיין: עבור לשאלה 125(      . 98

124. מהם שמות תרופות המרשם שקיבל הילד/ה באופן לא קבוע במהלך שנת הלימודים האחרונה? ___________________

98. לא יודע

99. מסרב לענות
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)שאלון דמוגרפי וסוציו-אקונומי(

לסיום, אשאל אותך מספר שאלות רקע על הילד/ה ועל המשפחה.

מהו תאריך הלידה של הילד/ה ? _____/ _____/ _____ )שנה/חודש/יום(. 125

98. לא יודע

99. מסרב לענות

באיזו קופת חולים מבוטח/ת הילד/ה?. 126

כללית  . 1

מכבי. 2

מאוחדת. 3

לאומית. 4

לא יודע. 98

 מסרב לענות. 99

עם מי גר הילד/ה?__________. 127

עם שני ההורים. 1

רק עם הֵאם )למיחשוב: לא לשאול שאלות רקע על האב 128, 129, 132, 134, 135(. 2

רק עם האב )למיחשוב: לא לשאול שאלות רקע על האם 130, 131, 133, 136, 137(. 3

עם הֵאם ובן זוגה, שאינו אביו של הילד/ה )למיחשוב: לא לשאול שאלות רקע על האב 128, 129, 132, 134, 135(. 4

עם האב ובת זוגתו, שאינה אמו של הילד/ה )למיחשוב: לא לשאול שאלות רקע על האם 130, 131, 133, 136, 137(. 5

לסירוגין אצל שני ההורים )משמורת משותפת(. 6

אחר. פרט/י_____________ . 7

לא יודע. 98

מסרב לענות . 99

באיזו ארץ נולד האב? . 128

ישראל )למראיין: דלג לשאלה 130(. 1

אחר. פרט: ______________. 2

98. לא יודע

99. מסרב לענות

שנת העליה של האב לישראל: _________ . 129

98. לא יודע

99. מסרב לענות
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באיזו ארץ נולדה הֵאם? _________ . 130

ישראל )למראיין: דלג לשאלה 132(. 1

אחר. פרט: ____________. 2

לא יודע. 98

מסרב לענות. 99

שנת העליה של הֵאם לישראל: _________ . 131

98. לא יודע

99. מסרב לענות

132.   מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שקיבל האב? 

תעודת סיום של בית ספר תיכון )שאינה תעודת בגרות(. 1

תעודת בגרות. 2

תעודת סיום של בית ספר על תיכוני, שאינה תעודה אקדמית . 3

תואר אקדמי . 4

לא קיבל אף אחת מהתעודות שצוינו . 5

98. לא יודע

99. מסרב לענות

133.   מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שקיבלה הֵאם? 

תעודת סיום של בית ספר תיכון )שאינה תעודת בגרות(. 1

תעודת בגרות. 2

תעודת סיום של בית ספר על תיכוני, שאינה תעודה אקדמית . 3

תואר אקדמי . 4

לא קיבלה אף אחת מהתעודות שצוינו. 5

98. לא יודע

99. מסרב לענות

134.  האם האב עובד יותר מ- 10 שעות בשבוע? 

לא )למראיין: דלג לשאלה 136(. 1

כן. 2

98. לא יודע )למראיין: דלג לשאלה 136(

99. מסרב לענות )למראיין: דלג לשאלה 136(
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135. באיזה היקף משרה עובד האב?

משרה מלאה. 1

משרה חלקית . 2

98. לא יודע

99. מסרב לענות

136.  האם הֵאם עובדת יותר מ- 10 שעות בשבוע? 

לא )למראיין: דלג לשאלה 138(. 1

כן. 2

98. לא יודע )למראיין: דלג לשאלה 138(

99. מסרב לענות )למראיין: דלג לשאלה 138(

137. באיזה היקף משרה עובדת האֵם?

משרה מלאה . 1

משרה חלקית . 2

98. לא יודע

99. מסרב לענות

138. האם הבית בו גדל הילד/ה הוא בית: 

חרדי. 1

דתי. 2

מסורתי. 3

חילונית. 4

98. לא יודע

99. מסרב לענות 

השאלות הבאות מתייחסות לכל בני משק הבית. משק בית מוגדר כמספר האנשים הגרים בבית, שזו כתובתם הקבועה, החולקים 

תקציב הוצאות משותף על מזון.

139. כמה ילדים )עד גיל 18(  יש במשק הבית?__________

98. לא יודע

99. מסרב לענות
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140. כמה מבוגרים )מעל גיל 18( יש במשק הבית? _________

98. לא יודע

99. מסרב לענות

141. כמה חדרים יש בבית? )לא כולל מטבח ושירותים( ______________

98. לא יודע

99. מסרב לענות

142. האם בני משק הבית מקבלים את הגמלאות/קצבאות הבאות מהביטוח הלאומי: )למראיין: להקריא כל סוג ולסמן תשובה(.

1. כן     גמלת הבטחת הכנסה/ השלמת הכנסה. 1
2. לא     

98. לא יודע
99. מסרב לענות    

1. כן     קצבת נכות מביטוח לאומי    . 2
2. לא    

98. לא יודע
99. מסרב לענות    

)מזונות, . 3 ילדים   קצבת  כולל  לא  לאומי,  ביטוח  של  אחרות  קצבאות 

שארים, נפגעי עבודה, נפגעי איבה או משרד הביטחון(

1. כן     
2. לא     

98. לא יודע
99. מסרב לענות     
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בני משק הבית לאחר הורדות, מכל מקורות ההכנסה:  כל  נטו של  הייתה ההכנסה  143. בחודש שעבר, חודש _________, מה 

מעבודה, מפנסיה, מגמלאות/קצבאות של ביטוח לאומי, משכר דירה וכדומה? 

עד 2,500 ש"ח. 1

2,501 – 4,000 ש"ח. 2

4,001 – 5,000 ש"ח. 3

5,001 - 6,000 ש"ח. 4

6,001 - 8,000 ש"ח. 5

8,001 – 10,000 ש"ח. 6

10,001 – 13,000 ש"ח. 7

13,001 – 17,000 ש"ח. 8

17,001 – 24,000 ש"ח. 9

24,001 ש"ח ויותר. 10

98. לא יודע

99. מסרב לענות

לסיום, במידה ותשובות המחנכת והתשובות שלכם יצביעו על כך שלילדכם/תכם יכולים להיות קשיי קשב וריכוז, נרצה לשלוח 

לכם מכתב ובו המלצה  לפנות  לאבחון מקצועי, ונציג מטעמנו יוודא טלפונית אם המכתב אכן התקבל. לצורך כך נבקש לדעת: 

144. מהי הכתובת שלכם למכתבים  

שם ישוב: __________________________

שכונה: __________________________

שם רחוב / ת.ד.: __________________________

מספר בית: _________________________

מיקוד:_____________________



84

נספח 1ב: שאלון להורים בשלב המעקב
שאלון טלפוני להורים – ילדים עם ADHD – שלב ב'

נתונים שישלפו מקובץ הנתונים

שם הילד: ______________

מספר מזהה: ________________

קרבת המרואיין לילד: אם/אב/ אחר

שלום, לפני כ-3 שנים פנינו אליך דרך בית הספר בו לומד XXX ובקשנו שתשתתף במחקר שערכנו בשיתוף עם האוניברסיטה 

העברית. הסכמת להשתתף וענית על ראיון טלפוני. אנו פונים אליך שוב בבקשה להתראיין בראיון טלפוני קצר.

קבוצת המחקר: . 1

מאותר א. 

מאובחן לפני ולא מאותר – עבור לשאלה 5ב. 

קבלת המכתב

4 השאלות הבאות רק לקבוצה א' -  מאותרים

לפני כ-3 שנים לאחר שהתראיינת למחקר שלנו, שלחנו לך מכתב. במכתב הבאנו לידיעתך כי קיים חשש של- XXX יש קשיי 

קשב וריכוז והמלצנו לקחת את הילד לאבחון קשיים מסוג זה.

האם את/ה זוכר/ת שקיבלתם מכתב כזה? . 2

קיבלתיא. 

לא קיבלתי – עבור לשאלה 5ב. 

לא זוכרג. 

במכתב נאמר שקיים חשש של-  XXX  יש קשיי קשב וריכוז. האם חשבת על האפשרות הזאת עוד לפני שקיבלת . 3

את המכתב?

כן. הייתי בטוח של- XXX יש קשיי קשב וריכוזא. 

כן, חשדתי אבל לא ידעתי בודאות. ב. 

לא חשבתי על האפשרות שיש ל XXX קשיי קשב וריכוזג. 

לא זוכר – עבור לשאלה 5ד. 
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האם פניתם עם XXX לאבחון קשב וריכוז עוד לפני קבלת המכתב?. 4

כן, הילד עבר אבחון עוד לפני קבלת המכתבא. 

כן, הילד היה בתהליך האבחון בעת קבלת המכתבב. 

לא, הילד לא עבר אבחון לפני קבלת המכתבג. 

לא יודע/ לא זוכרד. 

איזה מהמשפטים מתאר בצורה הטובה ביותר כיצד השפיע עליך המכתב – ניתן לענות יותר מתשובה אחת. 5

המכתב גרם לי לפנות לאבחון קשיי קשב וריכוזא. 

המכתב חיזק את כוונתי לפנות לאבחוןב. 

המכתב גרם לי לשקול פניה לאבחוןג. 

המכתב לא השפיע עלי כי החלטתי לפנות לאבחון עוד לפני קבלת המכתבד. 

המכתב לא השפיע עלי כי הילד היה מאובחן עוד לפני קבלת המכתבה. 

המכתב לא השפיע עלי כי לא הייתי מעונין לפנות עם הילד לאבחון, וזה לא השתנה בעקבות המכתב ו. 

לא זוכר/ לא יודעז. 

תהליך האבחון

כאשר עלה חשד של-XXX יש קשיי קשב וריכוז, האם ניסית לקבל מידע או להתייעץ עם מישהו אודות הפרעת . 6

קשב וריכוז?

כן  א. 

לא – עבור לשאלה 9ב. 

מעולם לא עלה חשד של XXX יש קשיי קשב וריכוז – סיים את הראיון והודה למרואייןג. 

למי פנית כדי להתייעץ או לקבל מידע לגבי הפרעת קשב וריכוז? ניתן לענות יותר מתשובה אחת. 7

רופא משפחה/רופא ילדים א. 

מחנכת הכיתה – עבור לשאלה 8ב. 

יועצת בית הספר – עבור לשאלה 8ג. 

איש צוות אחר בבית הספר. פרט ________________ – עבור לשאלה 8ד. 

חברים או בני משפחה – עבור לשאלה 9ה. 

אינטרנט – עבור לשאלה 9ו. 

עמותה או ארגון העוסקים בנושא )כגון: ניצן(. פרט _________________ – עבור לשאלה 9ז. 

אחר. פרט ________________ – עבור לשאלה 9ח. 
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למתכנת – שים לב מי שענה תשובה א צריך להישאל את שאלה 7, מי שענה לפחות אחת מהתשובות ב-ד צריך להישאל את 

שאלה 8. מי שלא ענה אף אחת מהתשובות א-ד עובר לשאלה 9

האם המידע שקיבלת מרופא הילדים או רופא המשפחה עזר לך? למתכנת – לשאול רק מי שענה בשאלה 6 את . 8

תשובה א' )רופא משפחה/ילדים(

עזר  מאד א. 

עזר  ב. 

לא כל כך עזר  ג. 

בכלל לא עזר  ד. 

לא זוכר/ לא יודעה. 

האם המידע שקיבלת מצוות בית הספר עזר לך? למתכנת – לשאול רק מי שענה בשאלה 6 את תשובה ב' ו/או ג' ו/או ד'. 9

עזר מאד א. 

עזר  ב. 

לא כל כך עזר  ג. 

בכלל לא עזר  ד. 

לא זוכר/ לא יודעה. 
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אבחון קשב וריכוז

האם XXX עבר אבחון להפרעת קשב וריכוז?. 10

כן  עבור לשאלה 11א. 

לא ב. 

לא יודע עבור לשאלה 60ג. 

מה הן הסיבות בגללן החלטתם לא לקחת את הילד לאבחון הפרעת קשב וריכוז? . 11

למראיין – אם התשובה קצרה )למשל, אני מתנגד לתרופות( שאל את המראיין אם הוא מוכן להסביר את התשובה 

שלו. חשוב לנו לקבל כאן תשובות עשירות. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________

 

עבור לשאלה 60 )לדלג על כל השאלות של האבחון והטיפול התרופתי, כן  לשאול על טיפול אחר(

מתי הילד עבר אבחון להפרעת קשב וריכוז – ניתן לענות יותר מתשובה אחת אם הילד אובחן יותר מפעם אחת. . 12

בשנה האחרונהא. 

לפני כשנתייםב. 

לפני כשלוש שניםג. 

לפני 4 שנים ויותרד. 

לא זוכר/לא יודעה. 

מה הן הסיבות בגללן החלטתם לקחת את הילד לאבחון הפרעת קשב וריכוז? . 13

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________

מה היו השיקולים נגד הפניה לאבחון? )אם היו(. 14

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________
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מי היה איש המקצוע שביצע את  האבחון? למראיין – אם הילד אובחן יותר מפעם אחת לבקש להתייחס לאבחון . 15

האחרון שבוצע

נוירולוג ילדיםא. 

פסיכיאטרב. 

רופא ילדים שמתמחה בהפרעת קשב וריכוזג. 

פסיכולוגד. 

מאבחן פסיכו-דידקטיה. 

אחר. פרט __________________ו. 

לא זוכרז. 

היכן נעשה האבחון?. 16

אצל רופא של קופת חולים  עבור לשאלה 18א. 

במרפאה של בית חוליםב. 

אצל רופא פרטי ג. 

במכון אבחוןד. 

אחר. פרט.... ה. 

לא יודע עבור לשאלה 18ו. 

מדוע בחרתם לא לפנות לרופא של קופת חולים – אפשר לענות יותר מתשובה אחת. 17

בגלל שההמתנה לתור ארוכה מידיא. 

כדי להגיע לרופא מסויםב. 

כדי לקבל שירות טוב יותרג. 

אחר. פרט____________ד. 

האם קיבלת החזר על התשלום מביטוח משלים של קופת חולים או מביטוח פרטי?. 18

לא שילמתי על האבחון כך שלא היה צורך בהחזר עבור לשאלה 20א. 

כן, קיבלתי החזר מלא עבור לשאלה 20ב. 

כן, קיבלתי החזר חלקיג. 

לא קיבלתי החזרד. 

לא זוכרה. 
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בסופו של דבר, מה היתה עלות ההשתתפות שלכם באבחון )בניקוי ההחזרים(? – למראיין – אם לא זוכר שינסה לענות . 19

בערך ______

האם העלות של  האבחון הכבידה עליכם?. 20

בכלל לאא. 

הכבידה קצת ב. 

הכבידה מאדג. 

לא יודע/מסרב לענות ד. 

לפי מה שזכור לכם, כמה זמן חיכיתם  מהרגע שפניתם לקבוע תור ועד לביצוע האבחון?   ______ חודשים – . 21

למתכנת לאפשר לענות לא זוכר

22 .BRC ,מוקסו ,TOVA האם האבחון כלל מבחן ממוחשב? למשל

כןא. 

לאב. 

לא זוכר/ לא יודעג. 

כמה פגישות ארך האבחון?. 23

1א. 

2ב. 

3ג. 

4 או יותרד. 

לא זוכר/ לא יודעה. 

כמה זמן ארך האבחון? כל הפגישות יחד ________ דקות. 24

השאלות הבאות מתיחסות לשביעות הרצון שלך מתהליך האבחון

ממה היית מרוצה בתהליך האבחון? ________________________________. 25

ממה לא היית מרוצה בתהליך האבחון? _____________________________. 26
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האם הילד הרגיש בנוח ביחס לאבחון?. 27

כןא. 

לא כל כך. מדוע? _____________________________ב. 

לא. מדוע? __________________________________ג. 

לא יודעד. 

האם תוצאות האבחון הראו שיש לילד הפרעת קשב וריכוז?. 28

כן  א. 

לאב. 

התוצאה לא היתה חד משמעית. פרט: __________________________________ ג. 

במבט לאחור, האם אתה חושב שהיית מבצע אבחון קשב וריכוז ל XXX אם לא היית מקבל את מאיתנו מכתב? רק . 29

למי שקיבל את המכתב וענה בשאלה 1 תשובה א )כלומר, זוכר שקיבל את המכתב( וענה בשאלה 3 תשובה ג או ד )לא 

ענה שהילד אובחן לפני המכתב(. מי שענה בשאלה 3 א' או ב' ישאל רק אם ענה 11 יותר מתשובה אחת )הילד אובחן 

יותר מפעם אחת(

אני בטוח שפניתי לאבחון ללא קשר למכתבא. 

אני חושב שהייתי פונה לאבחון גם בלי המכתבב. 

אני חושב שלא הייתי פונה לאבחון בלי המכתבג. 

אני בטוח שלא הייתי פונה לאבחון בלי המכתבד. 

לא יודעה. 

טיפול תרופתי

האם הרופא המליץ על תרופה כלשהי להפרעת קשב וריכוז )כגון ריטלין(?. 30

כן   א. 

לא – עבור לשאלה 60ב. 

האם הילד לוקח כעת תרופה לטיפול בקשיי קשב וריכוז? . 31

כן . פרט את שם התרופה: ____________ המינון __________ – עבור לשאלה 32א. 

לא ב. 
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מדוע החלטתם לא להשתמש בתרופה? _____________________ – עבור לשאלה 35. 32

כמה זמן XXX לוקח את התרופה )בחודשים( ______________. 33

האם היו הפסקות בלקיחת התרופה? . 34

כןא. 

לא. – עבור לשאלה 38ב. 

מדוע עשיתם הפסקות בלקיחת התרופה? ______________________ עבור לשאלה 38. 35

האם XXX לקח תרופה לקשיי קשב וריכוז, אפילו לתקופה קצרה?. 36

כן. מה שם התרופה? _________ א. 

לא. עבור לשאלה 60ב. 

כמה זמן לקח את התרופה? )לבחור את התשובה שהכי מתאימה(. 37

שבוע או פחות מזהא. 

שבוע - חודש ב. 

חודש – חצי שנהג. 

חצי שנה עד שנהד. 

יותר משנה ה. 

לא זוכרו. 

מדוע XXX הפסיק לקחת את התרופה? עבור לשאלה 60 ______________________________________. 38

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__

האם XXX לוקח/לקח  את התרופה באופן מסודר?. 39

כן, לפחות 5 פעמים בשבועא. 

כן, 3-4 פעמים בשבועב. 

כן, 1-2 פעמים בשבועג. 

לוקח באופן לא מסודרד. 

לא יודע/ לא זוכרה. 

אחר. פרט ____________ו. 
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כיצד לדעתך השפיע הטיפול התרופתי על הילד בתחום הלימודי?. 40

שיפר מאדא. 

שיפר ב. 

לא השפיעג. 

הפריעד. 

הפריע מאדה. 

לא יודעו. 

כיצד לדעתך השפיע הטיפול התרופתי על הילד בתחום הפיזי-בריאותי )למראיין: אם לא מבין אפשר להסביר . 41

שהכוונה לשינה, תזונה(?

שיפר מאד. פרט _____________א. 

שיפר. פרט __________________________ב. 

לא השפיעג. 

הפריע. פרט _________________________ד. 

הפריע מאד. פרט ________________________ה. 

לא יודעו. 

כיצד לדעתך השפיע הטיפול התרופתי על הילד בתחום החברתי?. 42

שיפר מאדא. 

שיפר ב. 

לא השפיעג. 

הפריעד. 

הפריע מאדה. 

לא יודעו. 

כיצד השפיע הטיפול התרופתי על הילד בתחום הרגשי?. 43

שיפר מאדא. 

שיפר ב. 

לא השפיעג. 

הפריעד. 

הפריע מאדה. 

לא יודעו. 
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כיצד השפיע הטיפול התרופתי על התנהלות המשפחה?. 44

שיפר מאדא. 

שיפר ב. 

לא השפיעג. 

הפריעד. 

הפריע מאדה. 

לא יודעו. 

באיזו מידה אתה מרוצה מהטיפול התרופתי שילדך מקבל להפרעת קשב וריכוז?. 45

במידה רבה מאודא. 

במידה רבהב. 

במידה בינוניתג. 

במידה מועטהד. 

כלל לאה. 

לא יודעו. 

ממה אתה מרוצה מהטיפול התרופתי? ________________________________. 46

ממה אתה לא מרוצה מהטיפול התרופתי? _____________________________. 47

ממה ילדך מרוצה בטיפול התרופתי? ________________________________. 48

ממה ילדך לא מרוצה בטיפול התרופתי? _____________________________. 49

כמה אתם משלמים על הטיפול התרופתי בחודש? למראיין – אם לא יודע תשובה מדויקת שינסה להעריך. 50

________ ש"חא. 

לא זוכר/ מסרב לענותב. 

האם העלות של  הטיפול התרופתי  מכבידה עליכם?. 51

בכלל לאא. 

במידה מסויימתב. 

במידה בינוניתג. 

במידה רבהד. 

במידה רבה מאודה. 

מסרב לענות/ לא יודעו. 
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האם XXX נמצא במעקב רפואי לגבי קשיי קשב וריכוז? . 52

לא – עבור לשאלה 54א. 

כןב. 

אצל מי אתם מבצעים את המעקב הרפואי?. 53

נוירולוגא. 

פסיכיאטרב. 

רופא ילדים שמתמחה בהפרעות קשב וריכוזג. 

רופא הילדים/משפחה הקבועד. 

אחר. פרט ____________ה. 

לא יודע ו. 

באיזו תדירות אתם מגיעים עם הילד למעקב רפואי ?. 54

פעם בחודש-שלושה חודשיםא. 

אחת לארבעה חודשים -  חצי שנהב. 

אחת ל-7 חודשים-שנהג. 

פחות מפעם בשנהד. 

לא יודעה. 

האם שיניתם את המינון של התרופה?. 55

כןא. 

לא עבור לשאלה 56ב. 

לא יודע/ לא זוכר עבור לשאלה 56ג. 

מדוע מינון התרופה שונה? _______________________. 56

האם החלפתם תרופה לטיפול בקשיי קשב וריכוז?. 57

כןא. 

לא עבור לשאלה 60ב. 

לא יודע/ לא זוכר עבור לשאלה 60ג. 
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באיזו תרופה הפסקתם להשתמש? ___________. 58

לאיזו תרופה עברתם? _______________. 59

מדוע החלפתם תרופה? _______________________. 60

טיפול וסיוע לא תרופתי

השאלות הבאות מתייחסות לסוגי עזרה ותמיכה שאתם או ילדכם יכולים לקבל  ביחס לקשיי קשב וריכוז

האם XXX או אתם ההורים קיבלתם במסגרת בית הספר  או המתי"א את סוגי הסיוע הבאים במהלך שלוש השנים . 61

האחרונות. התיחס בבקשה רק לסוגי סיוע שקיבל במשך 3 חודשים לפחות: למראיין: להקריא תשובות ולסמן. ניתן 

לסמן יותר מתשובה אחת

שיעורי עזר על ידי מורת שילובא. 

שיעורים פרטניים ע"י המחנכת/מורים מקצועייםב. 

סייעתג. 

ריפוי בעיסוקד. 

קלינאית תקשורתה. 

פיזיותרפיהו. 

טיפול רגשי, כולל טיפול במשחק, באומנות, בבעלי חיים וכדומהז. 

הדרכה להורים ח. 

אחר. פרט ________________ט. 

לא יודע/ מסרב לענותי. 

באיזו מידה אתם מרוצים מהסיוע שאתם ו/או ילדכם קיבלתם מבית הספר או מתי"א?. 62

מרוצה מאודא. 

מרוצהב. 

לא כל כך מרוצהג. 

בכלל לא מרוצהד. 

לא מקבל שום סיוע – עבור לשאלה 64ה. 

לא יודעו. 

מסרב להשיבז. 

פרט ממה אתה מרוצה מהסיוע שאתה או ילדך מקבלים מבית הספר עקב קיום קשיי קשב וריכוז אצל ילדך? . 63

_______________________
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ממה אתה לא מרוצה או מה חסר בסיוע? ________________________________. 64

האם XXX או אתם ההורים קיבלתם שלא במסגרת בית הספר  או המתי"א את סוגי הסיוע הבאים במהלך שלוש . 65

השנים האחרונות: התיחס בבקשה רק לסוגי סיוע שקיבל במשך 3 חודשים לפחות: למראיין: להקריא תשובות ולסמן. 

ניתן לסמן יותר מתשובה אחת

שיעורי עזר/שיעורים פרטייםא. 

ריפוי בעיסוקב. 

קלינאית תקשורתג. 

פיזיותרפיהד. 

טיפול רגשי, כולל טיפול במשחק, באומנות, בבעלי חיים וכדומהה. 

הדרכה להורים בקשר לילד/ה אצל איש מקצועו. 

טיפולי רפואה משלימה )דיקור, הומאופתיה וכדומה(ז. 

טיפול ממוחשב כגון ביופידבק, אנטגוח. 

רכיבה טיפולית/ שחיה טיפוליתט. 

אחר. פרט ________________י. 

לא יודע/ מסרב לענותיא. 

סדרת השאלות הבאות )65-74( מיועדת למי שענה כן בשאלה 60 או שאלה 64 או בשתיהן – הילד מקבל איזשהו סיוע לא תרופתי

כיצד השפיע הסיוע הלא התרופתי על הילד בתחום הלימודי? . 66

שיפר מאדא. 

שיפר ב. 

לא השפיעג. 

הפריעד. 

הפריע מאדה. 

לא יודעו. 

כיצד השפיע הסיוע הלא התרופתי על הילד בתחום החברתי?. 67

שיפר מאדא. 

שיפר ב. 

לא השפיעג. 

הפריעד. 

הפריע מאדה. 

לא יודעו. 
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כיצד השפיע הסיוע הלא התרופתי על הילד בתחום הרגשי?. 68

שיפר מאדא. 

שיפר ב. 

לא השפיעג. 

הפריעד. 

הפריע מאדה. 

לא יודעו. 

כיצד השפיע הסיוע הלא התרופתי על התנהלות המשפחה? . 69

שיפר מאדא. 

שיפר ב. 

לא השפיעג. 

הפריעד. 

הפריע מאדה. 

לא יודעו. 

ממה אתה מרוצה מהסיוע הלא התרופתי? ________________________________. 70

ממה אתה לא מרוצה מהסיוע הלא התרופתי? _____________________________. 71

ממה ילדך מרוצה מהסיוע הלא התרופתי? ________________________________. 72

ממה ילדך לא מרוצה מהסיוע הלא התרופתי? _____________________________. 73

74 . ?XXX הערך בבקשה כמה כסף אתה מוציא בחודש על שיעורים פרטיים/שיעור עזר ל

___________ ש"חא. 

הילד לא מקבל שיעור עזר/שיעורים פרטייםב. 

לא יודע/ מסרב לענותג. 

הערך בבקשה כמה כסף אתה מוציא בחודש על טיפולים/תמיכות )שאינם שיעורי עזר( לXXX הקשורים לקשיי . 75

קשב וריכוז?

___________ ש"חא. 

הילד לא מקבל תמיכות שאינן שיעורי עזרב. 

לא יודע/ מסרב לענותג. 
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האם  קשה לך ולמשפחתך לעמוד בהוצאה הכספית הכרוכה בטיפול בקשיי קשב וריכוז של ילדך? אין הכוונה לטיפול . 76

תרופתי אלא לטיפולים ותמיכות שאינם תרופתיים. למתכנת – מי שענה ב' בשאלה 75 וגם בשאלה 76 מדלג על 

שאלה זו

כלל לאא. 

במידה מסויימתב. 

במידה בינוניתג. 

במידה רבהד. 

במידה רבה מאודה. 

אין לנו הוצאות כספיות בנושאו. 

לא יודע/ מסרב לענותז. 

האם XXX עבר אבחון דידקטי או פסיכו דידקטי?. 77

כן, אבחון פסיכו-דידקטיא. 

כן, אבחון דידקטיב. 

לאג. 

לא יודע/ לא זוכרד. 

האם ל XXX יש לקות למידה?. 78

כן הוא מאובחןא. 

חושב שכן אך לא בצענו אבחוןב. 

לאג. 

לא יודעד. 

קשר עם מערכת הבריאות

האם אי פעם שוחחת עם רופא הילדים/המשפחה של ילדך על החשד או על קיום קשיי קשב וריכוז של ילדך?. 79

כןא. 

לא עבור לשאלה 82ב. 

מסרב להשיבג. 
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80 .?XXX באיזו מידה אתה מרוצה מהשירות שאתה מקבל מרופא הילדים/משפחה בקשר לקשיי קשב וריכוז של

מרוצה מאודא. 

מרוצהב. 

לא כל כך מרוצהג. 

בכלל לא מרוצהד. 

לא יודע/ מסרב להשיבה. 

באיזו מידה אתה מרוצה מהשירות שאתה ו/או ילדכם מקבלים מקופת החולים )למשל: שירותי המשרד, זמינות . 81

השירותים, קבלת החזרי תשלומים, סוגי הטיפולים שבהסדר, השתתפות במימון( בהתייחס לקשיי קשב וריכוז?

מרוצה מאודא. 

מרוצהב. 

לא כל כך מרוצהג. 

בכלל לא מרוצהד. 

לא יודע/ מסרב להשיב ה. 

האם יש משהו שקופת החולים או רופא כלשהו היו יכולים לעשות כדי להקל עליכם או על ילדכם?. 82

כן. פרט מה __________________________________________________________________א. 

________________________________________________________

לאב. 

מצב חברתי, התנהגותי ולימודי של הילד

)שאלון מצב חברתי והתנהגותי של הילד/ה( – משלב א'

כעת, התייחס/י בבקשה להתנהגות הילד/ה שלך במהלך ששת החודשים האחרונים, החל מחודש _______. נסה/י לחשוב על 

קשיים שהם אופייניים לו/ה. 

האם ל- XXX יש בעיות או קשיים בקשרים עם ילדים בני גילו/לה? . 83

לא א. 

כןב. 

לא יודע/ מסרב לענותג. 
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נכון לא נכון
חלקית

נכון 
מאוד

לא יודע/ 
מסרב 
לענות

1234יש לו/ה לעתים קרובות התקפי כעס . 84

1234בדרך כלל צייתן/ית, עושה מה שמבוגרים מבקשים ממנו/ה. 85

1234רב/ה עם ילדים אחרים לעתים קרובות או מתנהג/ת בבריונות. 86

1234משקר/ת או מרמה לעתים קרובות. 87

להלן רשימה של התנהגויות שאופייניות לחלק מהילדים. לגבי כל פריט, אנא ציין/י באיזו מידה הוא נכון לגבי הילד/ה שלך. 

השאלות הבאות מתייחסות לדיווח שקיבלת על ילדך/תך ממחנכת הכיתה במהלך שנת הלימודים הנוכחית.

האם המחנכת דיווחה לך שילדך/תך מתקשה בחומר הנלמד בכיתה? . 88

לא – עבור לשאלה 91א. 

כןב. 

לא יודע/ מסרב לענות  – עבור לשאלה 91ג. 

לפי הדיווח של המחנכת, באיזו מידה מתקשה ילדך/תך בחומר הנלמד בכיתה?. 89

במידה מעטהא. 

במידה בינוניתב. 

במידה רבהג. 

במידה רבה מאדד. 

לא יודע/ מסרב לענותה. 

האם המחנכת דיווחה לך שילדך/תך מפריע/ה במהלך השיעורים בכיתה?. 90

לא  – עבור לשאלה 93א. 

כןב. 

לא יודע/ מסרב לענות – עבור לשאלה 93ג. 
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לפי הדיווח של המחנכת, באיזו מידה מפריע ילדך/תך במהלך השיעורים?. 91

במידה מעטהא. 

במידה בינוניתב. 

במידה רבהג. 

במידה רבה מאדד. 

לא יודע/ מסרב לענותה. 

השאלות הבאות מתייחסות למצבו/ה הבריאותי של הילד/ה שלך. 

האם יש לילד/ה כיום מחלה )כגון אסתמה, סוכרת(, מוגבלות פיזית או חושית )כגון שיתוק, לקות ראיה( או בעיה . 92

גופנית, שכלית או רגשית אחרת, אשר נמשכת שישה חודשים או יותר? 

כןא. 

לא  עבור לשאלה  95ב. 

לא יודע/ מסרב לענות עבור לשאלה  95ג. 

איזו? למראיין: לא להקריא תשובות. לסמן מתוך הרשימה. ניתן לסמן יותר מתשובה אחת. 93

לקות למידהא. 

אסטמהב. 

אפילפסיהג. 

סכרתד. 

בעיות מולדות בלבה. 

מחלה בבלוטת התריס/בלוטת המגןו. 

מוגבלות פיזית או חושית )כולל לקות שמיעה, לקות ראיה רק אם לא רואה טוב גם עם משקפיים(ז. 

פיגור שכליח. 

בעיה רגשית )למשל, חרדות, אובססיביות(ט. 

קשיי שינהי. 

אוטיזםיא. 

מחלות/בעיות אחרות שלא הוזכרו, אם כן פרט: ______________יב. 

לא יודע/ מסרב לענותיג. 
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הכבדה על המשפחה

שאלון CGSQ – שאלון תכנית עידוד

לגבי חצי השנה האחרונה ציין/ני באיזו מידה התנהגויות של הילד/ה שלך:
במידה מעטה או 

כלל לא
במידה 
בינונית

במידה 
רבה

012הפריעו לזמנך הפנוי. 94

012גרמו לך להחסיר עבודה או להזניח חובות אחרות. 95

012הפריעו לשגרת המשפחה. 96

012השפיעו על המצב הבריאותי – הנפשי או הפיזי, שלך או של אחד מבני הבית . 97

012גרמו לכך שהקדשת פחות תשומת לב למישהו מבני המשפחה . 98

012 הפריעו ליחסים בין בני המשפחה. 99

012הפריעו לפעילויות החברתיות של המשפחה. 100

צריכת שירותי בריאות

השאלות הבאות עוסקות בבריאותו של הילד/ה.
האם במהלך שלושת החודשים האחרונים נעדר/ה הילד/ה מבית הספר עקב מחלה?. 101

לא א. 
כן. כמה ימים הוא נעדר בסה"כ? אם אינך זוכר בדיוק, נסה להעריך. __________ב. 
לא יודע/ מסרב לענותג. 

האם במהלך שלושת החודשים האחרונים, החל מחודש____, ביקר הילד/ה אצל רופא ילדים או רופא משפחה? )נא . 102
לא להתייחס לביקורים הקשורים להפרעת קשב וריכוז(

לא א. 
כן. כמה פעמים? אם לא זוכר בדיוק, נסה להעריך __________ב. 
לא יודע/ מסרב לענותג. 

האם במהלך שלושת החודשים האחרונים, החל מחודש _____, ביקר/ה הילד/ה אצל רופא מומחה? )נא לא . 103
להתייחס לביקורים הקשורים להפרעת קשב וריכוז, לא כולל רופא שיניים ולא פסיכולוג(

לא א. 
כןב. 
לא יודע/ מסרב לענותג. 
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האם במהלך השנה האחרונה, החל מחודש ______, לקחת את הילד למוקד לרפואה דחופה )מד"א, מר"מ, טר"מ, . 104
נטל"י, שח"ל, וכדומה( לשם טיפול בבריאותו/ה של הילד/ה?

לא א. 
כן. כמה פעמים? אם לא זוכר בדיוק, נסה להעריך __________ב. 
לא יודע/ מסרב לענותג. 

האם במהלך השנה האחרונה, החל מחודש ______, חווה הילד/ה פגיעה/חבלה )נפילה, תאונה, הרעלה וכדומה(, . 105
אשר חייבה טיפול רפואי?

לא א. 
כן. כמה פעמים? אם לא זוכר בדיוק, נסה להעריך __________ב. 
לא יודע/ מסרב לענותג. 

האם במהלך השנה האחרונה, החל מחודש ______, הגיע/ה הילד/ה למיון או לאשפוז בבית חולים?. 106
לא א. 
כן. כמה פעמים? אם לא זוכר בדיוק, נסה להעריך __________ב. 
לא יודע/ מסרב לענותג. 

באיזו קופת חולים הילד/ה מבוטח/ת?. 107
כללית  א. 
מכביב. 
מאוחדתג. 
לאומיתד. 

לא יודע. 100
 מסרב לענות. 101

האם יש ל XXX אח/ו ת עם קשיי קשב וריכוז מאובחנים?. 108
כן. כמה אחים עם קשיי קשב וריכוז מאובחנים? ______א. 
לא – סיים את הראיוןב. 

גיל האח/ות המאובחן עם קשיי קשב וריכוז __________ שנים. 109
מין האח/ות המאובחן עם קשיי קשב וריכוז. 110

בןא. 
בתב. 

תודה רבה על שיתוף הפעולה.
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נספח 2: מכתב להורי הילדים אשר אותרו עם חשד להפרעת קשב

17.10.12

לכבוד הורי התלמיד ________________

שלום רב,

בבית הספר  ידי המורה  ועל  ידכם  כיתה א-ב",  מולאו על  ילדי  "קשיי קשב בקרב  בנושא  בו אתם משתתפים,  במסגרת המחקר 

שאלוני DSM-IV לאיתור חשד לקשיי קשב וריכוז.  אין שאלונים אלה מאבחנים קיום של קשיים אלה, אלא בוחנים את הסבירות 

לקיומם אצל הילד. 

לכם  ממליצים  אנו  וריכוז.  קשב  קשיי  יש  לבנכם/בתכם  כי  חשש  של  קיומו  על  מצביע  השאלונים  באמצעות  שנאסף  המידע 

לפנות לרופא המשפחה/הילדים, על מנת שיפנה את ילדכם לגורם רפואי המוסמך לאבחן קשיים מסוג זה. באפשרותכם גם לפנות 

גורם רפואי מתאים. לפי הצורך, תופנו לטיפול  ולבצע אבחון אצל  זה  ליידע על קבלתו של מכתב  לפסיכולוג/ית בית הספר כדי 

מתאים שיוכל להתבצע במסגרת קופת חולים, בהתאם לנוהלי הקופה בה אתם חברים, או במרפאה פרטית, לפי בחירתכם. 

אנו מודים לכם על השתתפותכם במחקר. תרומתכם מאוד חשובה לנו!

בברכה,

פרופ' אשר אור נוי 

הפקולטה לרפואה

האוניברסיטה העברית בירושלים

לשאלות ובירורים נא לפנות ל:

 EllenM@jdc.org.il :אלן מילשטיין - בטלפון: 02-6557539 או באי-מייל

YiftachG@jdc.org.il :יפתח גורדוני- בטלפון: 02-6557476 או באי-מייל
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הפרעת קשב וריכוז – מידע להורים
5%-10% מן הילדים בגיל בית ספר. ההפרעה מתבטאת בקושי להתמקד  הפרעת קשב וריכוז היא תופעה שכיחה המופיעה אצל 

קריאה  )כמו  חד-גונית  פעולה  לבצע  קושי  או  בכיתה,  המורה  בדברי  להתרכז  קושי  לדוגמה,  גרויים.  מרובת  בסביבה  אחד  בגירוי 

מוקדמת(  מחשבה  ללא  ותגובה  )פעולה  באימפולסיביות  מלווה  להיות  יכולה  הקשב  הפרעת  הסביבה.  מן  התעלמות  תוך  בספר( 

ובהיפראקטיביות )פעלתנות יתר(.   

הפרעת קשב וריכוז עלולה לפגוע ביכולת הלמידה של ילדים וביכולתם להשלים משימות, וכן להגביר את החשיפה שלהם לסכנות 

ולפציעות. להפרעה עלולות להיות גם השלכות פסיכולוגיות, חברתיות והתנהגותיות. בעיות אלו עלולות להחריף בגילים מבוגרים 

)גן  בגילים צעירים  כיוון שסימפטומים להפרעה מופיעים כבר  ומטופלת מוקדם ככל האפשר.  יותר, אם ההפרעה אינה מאותרת 

לאבחון  אותם  ולהפנות  מוקדם  בגיל  כבר  ההפרעה  של  לקיומה  גבוהה  סבירות  עם  ילדים  לאתר  ניתן  יסודי(,  ספר  בית  ותחילת 

ולטיפול מקצועיים. דבר זה נעשה במחקר שלו אתם שותפים. 

כדי לאבחן אם אכן קיימת אצל ילדכם הפרעת קשב וריכוז לאחר שהתעורר על כך חשד, חשוב לגשת בהקדם לרופא המשפחה, 

אשר יפנה אתכם לרופא מומחה בתחום זה: פסיכיאטר של ילדים, נוירולוג ילדים, רופא ילדים מומחה בהתפתחות הילד, או רופא 

ילדים שהתמחה באבחון וטיפול בהפרעת קשב וריכוז. האבחון יתבסס על הערכה קלינית של המומחה הכוללת רקע על ילדכם ועל 

המשפחה; שאלוני אבחון מקיפים המועברים לכם ולמורים; דיווח על הפרעות נלוות; ובדיקה רגשית-התנהגותית ונוירולוגית.

לאחר האבחון, אם קיום ההפרעה יאושר, יוצע לכם טיפול מתאים להפרעת הקשב של ילדכם/ילדתכם. הטיפול יכול להיות טיפול 

תרופתי להקלה על הקושי בקשב ובריכוז, טיפול פסיכולוגי-התנהגותי לסיוע במניעת התנהגויות לא רצויות הגורמות סבל, ובמיוחד 

ומבינה  מותאמת  מודעת,  סביבה  ילדכם/ילדתכם  עבור  ליצור   כיצד  הספר  בית  צוות  ואת  אתכם  שידריך  סביבתי-חברתי  טיפול 

שתסייע לו/לה להתמודד עם הקשיים והחוויות שאיתם הוא/היא מתמודד/ת.             
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נספח 3: השוואת המאפיינים הדמוגרפיים של המדגם 
למאפייני האוכלוסייה

הנתונים הדמוגרפיים לקוחים מנתוני הסקר החברתי של הלמ"ס, 2012 )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2012(. מהם נבחרו:

משיבים ממחוז ירושלים ■

משיבים יהודים )ללא חרדים(  ■

משיבים הורים לילדים בני 17-6 ■

ניתן לראות כי מאפייני המשיבים על השאלונים דומים למאפייני תושבי ירושלים, למעט אחוז גבוה יותר של אבות ילידי הארץ, של 

אימהות בעלות השכלה אקדמית ושל משפחות חילוניות.

ירושלים במחקר

6.4 4.8 בריה”מ לשעבר

ארץ מוצא אב
58.8 80.9 ישראל

20.4 12.5 אירופה – אמריקה

14.4 1.8 אסיה – אפריקה

100 100

2.2 7.7 בריה”מ לשעבר

ארץ מוצא אם
84.5 75.3 ישראל

9.1 13.3 אירופה – אמריקה

4.2 3.7 אסיה – אפריקה

15.3 22.0 סיום תיכון

השכלת אב

19.8 15.4 תעודת בגרות

16.0 14.2 תעודת סיום בי”ס על תיכוני

40.5 46.3 אקדמאי

10.1 2.2 אף אחת מהתעודות הנ”ל
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26.5 12.4 סיום תיכון

השכלת אם

29.0 17.0 תעודת בגרות

14.7 11.2 תעודת סיום בי”ס על תיכוני

25.1 58.1 אקדמאי

4.6 1.3 אף אחת מהתעודות הנ”ל

87.4 95.5 עובד
תעסוקת אב

12.3 4.6 לא עובד

82.7 82.5 עובדת
תעסוקת אם

17.3 17.6 לא עובדת

22.2 36.7 חילוני

41.7רמת דתיות 28.9 מסורתי

36.2 31.1 דתי

22.6 19.9 עד 8,000 ש”ח

18.3הכנסת הבית 13.6 8,001 – 10,000  ש”ח

59.1 66.5 למעלה מ-10,000 ש”ח
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נספח 4: ניבוי הפרעת קשב וריכוז באמצעות משתנים 
הקיימים לפני קיום ההפרעה

המשתנים אשר בעזרתם נעשה ניסיון לנבא קיום הפרעת קשב וריכוז הם:

משתנים הקשורים להיריון וללידה – משקל לידה, שבוע היריון בלידה, קשיים בהיריון ובלידה, עישון ונטילת תרופות על ידי . 1

האם במהלך ההיריון.

מאפיינים סוציו-דמוגרפיים של הורי הילד – מוצא, השכלה, תעסוקה. לאור מספר משיבים נמוך על המשתנה רמת ההכנסה . 2

של המשפחה )80%( הוחלט שלא לכלול משתנה זה בניתוח הרגרסיה.

מאפייני משק הבית – הילד גר עם שני הוריו, צפיפות הדיור )היחס בין מספר הנפשות במשק הבית לבין מספר החדרים בבית(, . 3

רמת דתיות, רמת הכנסה.

שלב 1: המשתנים ברגרסיה 
ערך 0ערך 1המשתנה

1=קבוצת המחקר )אותר עם חשד(: מורה והורה חשד להפרעת קשב וריכוז
השיבו בחיוב על 6 פריטים או יותר מתוך 9 פריטים 

באחד משני חלקי שאלון DSM או בשניהם

0=ביקורת )לא אותר עם חשד(: מורה 
או הורה השיבו בחיוב על פחות מ-6 

פריטים מתוך 9 הפריטים באחד משני 
חלקי שאלון DSM או בשניהם

0=מעל 2.5 ק”ג1= 2.5 ק”ג ומטהמשקל לידה
0=מעל 137=37 ומטהשבוע היריון בלידה

0= לא היו קשיים1=היה לפחות קושי אחדקשיים במהלך ההיריון
0= לא היו קשיים1= היה לפחות קושי אחדקשיים במהלך הלידה

0=לא1=כןלידה בניתוח קיסרי

1= האם עישנה באופן קבוע יותר מ-10 סיגריות ביוםעישון המהלך ההיריון
0= לא עישנה או עישנה פחות מ-10 

סיגריות ביום
0= לא נטלה תרופות1= האם נטלה תרופות באופן קבוע במהלך ההיריון* נטילת תרופות בהיריון

0= לא ילידת ישראל1= ילידת ישראל מוצא
0 = לא יליד ישראל1= יליד ישראלמוצא האב

0= השכלה נמוכה מאקדמאית1= השכלה אקדמאיתהשכלת האם
0= השכלה נמוכה מאקדמאית1= השכלה אקדמאיתהשכלת האב 

0= עבודה במשרה חלקית או לא עובדת1= עבודה במשרה מלאהתעסוקת האם 
0= עבודה במשרה חלקית או לא עובד1= עבודה במשרה מלאהתעסוקת האב 

0= אחר1= הילד גר עם שני הוריוסטטוס משפחתי 
0= עד 1.5 נפשות בחדר )כולל(1= למעלה מ- 1.5 נפשות בחדרצפיפות דיור 
0= חילוני ומסורתי1= דתי וחרדירמת דתיות 

*לא כולל ויטמינים ברזל, חומצה פולית או תרופות להורדת חום ונגד כאבים
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שלב 2: בדיקת המתאמים בין המשתנים המנבאים

בדיקה זו נעשתה לצורך הוצאת משתנים אשר מתואמים ביניהם באופן משמעותי.

קשיים  
במהלך 
ההיריון

לידה 
בניתוח 

קיסרי

קשיים 
במהלך 

לידה 

שבוע 
לידה

משקל 
לידה

עישון 
במהלך 
ההיריון

נטילת  
תרופות 
במהלך 
ההיריון

מוצא 
אב

מוצא 
אם

תעסוקת 
אב

תעסוקת 
אם

השכלת 
אב

השכלת 
אם

קבלת 
קצבה

רמת 
דתיות

צפיפות 
דיור

לידה בניתוח 
קיסרי

.200**               

קשיים במהלך 
לידה 

.126*.142**              

             003.**269.**298.שבוע לידה

            **099.503.**313.**292.משקל לידה

 עישון במהלך 
ההיריון

.050.083-.004.144**.074           

  נטילת  תרופות 
במהלך ההיריון

.278**.050.068.108*.123*-.071          

         082.007.071.005.101.110.-*116.מוצא אב

        **030.466.-053.040.048.*052.043.113.מוצא אם

       *143.**070.189.-067.-038.096.099.053.-035.תעסוקת אב

      080.*028.106.124.-053.-036.-067.043.-023.-001.תעסוקת אם

     008.091.092.-*142.-008.**155.-014.-103.-036.-046.-005.-השכלת אב

    **545.**009.109.177.-074.-054.-**244.-085.-*112.-022.000.-094.-השכלת אם

   **144.-*142.-**215.-**353.-063.-037.-011.054.031.090.-028.072.066.קבלת קצבה

  100.**209.-**206.-021.096.059.096.016.**168.*128.*131.**049.105.185.רמת דתיות

 **192.-050.014.-053.-080.-112.-019.008.-046.084.019.-100.-**145.-060.-005.צפיפות דיור

הילד גר עם שני 
הוריו

-.051-.069-.007-.070-.082-.178**-.018.015.044.052.086.001.003-.376**-.143**.094

*p<0.05    **p<0.01    ***p<0.001
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בטבלת המתאמים אותרו כמה משתנים שיש ביניהם קשר חזק )מעל 0.35(: 

נמצאו קשרים בין )א( מוצא האב ומוצא האם ו)ב( השכלת האב והשכלת האם. הוחלט להכניס לרגרסיה רק את המאפיינים . 1

הסוציו-דמוגרפיים של האם ולא להכליל את המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים של האב.

קבלת קצבה במשק הבית נמצא קשורה ל: הילד גר עם שני הוריו ותעסוקת האב. הוחלט להוריד משתנה זה מן הרגרסיה.. 2

נמצא קשר בין שבוע הלידה למשקל הילד בלידה. הוחלט ליצור משתנה חדש אשר מבוסס על שני המשתנים האלה – ילד . 3

במשקל לידה נמוך )2.5 ק"ג ומטה( ו/או נולד לפני שבוע 37. המשתנה החדש הוכנס לרגרסיה.

שלב 3: בדיקת קולינאריות )מתאם בין המשתנים המנבאים(

condition index )מדד מסכם למתאם בין המשתנים  ניתוח זה בא לבדוק האם יש תלות בין המשתנים הבלתי תלויים. התקבל 

המנבאים( של 11.93. ערך זה נמוך מ-15 ומכאן כי אין בעיה של קולינאריות במודל. כמו כן, מדדי ה-tolerance )מדדים למתאם 

בין כל אחד מן המשתנים המנבאים ליתר המשתנים המנבאים( שהתקבלו גבוהים מ-0.8. מדד ה- tolerance נע בין 0 ל-1 וערכים 

של  בעיה  אין  כי  מעידים  מ-0.8  גבוהים  ערכים  במודל.  המשתנים  לשאר  המשתנה  בין  ליניארי  קשר  על  מצביעים  ל-0  קרובים 

קולינאריות.

שלב 4: תוצאות הניתוח הרב-משתני לניבוי חשד להפרעת קשב וריכוז

המשתנה היחיד שנכנס למשוואת הרגרסיה הוא קשיים במהלך הלידה. כל יתר המשתנים הבלתי תלויים אינם תורמים לניבוי קיום 

הפרעת קשב וריכוז. 

המשתנה קשיים במהלך הלידה אומנם תורם באופן מובהק לניבוי הפרעת קשב וריכוז אך הוא מסביר רק 2% מן השונות של קיום 

 .)r=0.014, R2=0.02, p=0.012( הפרעת קשב וריכוז

השערה בדבר הסיבה לאי מציאת הבדלים בין קבוצת המחקר )הילדים עם חשד להפרעת קשב וריכוז( ובין קבוצת הביקורת

הסבר אפשרי לכך שלא נמצאו הבדלים בין קבוצת הילדים שאותרו במחקר כבעלי הפרעת קשב וריכוז ובין קבוצת הביקורת הוא 

שבמחקר השתתפו רק ילדים שהוריהם הסכימו באופן אקטיבי להשתתף במחקר )חתמו על כתב הסכמה והעבירו אותו למחנך של 

ילדם(. ניתן לשער כי לאנשים אשר נוטים להסכים להשתתף במחקר מסוג זה יש מאפיינים מסוימים והם אינם מדגם מייצג של כלל 

האוכלוסייה. לראיה, מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור האקדמאים בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים )לא כולל חרדים( עומד על 

30%. במחקר הנוכחי שיעור האקדמאים בקרב ההורים גבוה משיעור זה באופן משמעותי )אימהות אקדמאיות בקבוצת המחקר – 

49% ובקבוצת הביקורת – 58%; אבות אקדמאים בקבוצת המחקר – 43% ובקבוצת הביקורת  45%(. ההשתתפות הסלקטיבית במחקר 

עלולה להקטין את השונות בין קבוצת המחקר ובין קבוצת הביקורת, ולהקטין את האפשרות למצוא הבדלים מובהקים בין הקבוצות.




