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תולדות עבר
הפרעת קשב החלה בילדות והתבטאה כטווח קשב קצר ,הסח הדעת,
אימפולסיביות או אי שקט.
לא מיצה את הפוטנציאל הגלום בו – זו הייתה אמירה שכיחה
בילדות....
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בעיות התנהגות רבות בבית הספר
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סיפור משפחתי של הפרעות קשב ,קשיי למידה
טווח קשב קצר/הסח דעת
טווח קשב קצר (בנושאים לא מעניינים)
מוסח בקלות (אם כי לעיתים יכול להיות מאוד מרוכז בנושאים מעניינים
– טלויזיה ,מחשב)...
מתקשה להתרכז בפרטים קטנים
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מתקשה להאזין להוראות ,הנחיות
לעיתים קרובות מאבד דברים
מתקשה להתמיד במשימה
מתקשה ללמוד משימה חדשה עקב קושי לקרוא הוראות
משתעמם בקלות
אי שקט ,חוסר מנוחה ,עצבנות
אי שקט ,חוסר מנוחה ,מרבה לזוז במקום ,מנדנד ברגליים
במידה ורוצה לחשוב או להתרכז צריך לנוע ממקום למקום
מתקשה לשבת במקום לפרק זמן ממושך
קיימת תחושה פנימית של אי שקט או דאגה
אימפולסיביות
אימפולסיבי באופן מילולי או ביצועי (בזבזנות כספים)
אומר מה שהוא חושב ,חסר טקט
מתקשה לפעול בצורה מקובלת
חסר סבלנות ,סף תסכול נמוך
נהיגה לא זהירה ,אימפולסיביות
שינויים תכופים במקומות תעסוקה
נטייה לשקר
נוטה להביך אחרים
התקפי זעם" ,פתיל קצר"
תגובות מהירות לעלבון אמיתי או מדומה
קשיי התארגנות
קושי בארגון או תכנון
מאחר באופן כרוני
מתקשה להתארגן מבחינה פיננסית (לא משלם חשבונות בזמן ,מבזבז
כסף)
קושי בביצוע משימות
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קושי להתחיל משימות ,נטייה לדחות את ביצוען
מתחיל משימה אך לא מסיים אותה
התלהבות בהתחלת הביצוע עם "הצטננות" בהמשך
חוסר יעילות בביצוע משימות
חוסר עקביות בתפוקה
קשיים רגשיים/התנהגותים
תחושת תת-השגיות
דימוי עצמי נמוך
שינויים תכופים במצבי רוח
נטייה לדאגנות מתמדת
לעיתים קרובות חש עייפות
לעיתים קרובות חש עייפות או מתקשה לתפקד ,בעיקר בשעות הבוקר
נטייה להתמכרות (מזון ,אלכוהול ,תרופות ,עבודה)
קשיים חברתיים
מתקשה לשמור חברות
קושי לפתח יחסים אינטימיים
נטייה לחוסר בשלות
מתקשה להתייחס לצרכים של אחרים
דיבור בוטה ,אלימות מילולית כלפי אחרים
מתקשה לקבל סמכות מאחרים
חיפוש אחר פעילות עם גירויים חזקים
נוטה לפעילות עם גירוי חזק (קפיצת בנג'י ,נהיגה מהירה ,עבודה תחת
לחץ)
נטייה לעימותים ,נהנה להתווכח
קשיים בכתיבה/מוטוריקה עדינה
קשיים בכתיבה ,כתב לא ברור ,שיבוש אותיות ,החלפת אותיות,
שגיאות כתיב מרובות
חרדה
במצבי לחץ הביצוע הכללי יורד
חרדת בחינות ,בזמן בחינות נכנס ללחץ ,שוכח את החומר ,לא מסוגל
לתפקד
נוטה לנמנם או לחוש עייף במצבים בהם צריך לקרוא חומר רב
קשיי הרדמות
קושי להירדם
קושי להתעורר בבוקר

