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מבוא

ובתחושתשכנועביכולת,יצירתיתבחשיבהמתאפיינים(ADHD)וריכוזקשבהפרעתעםאנשים

אתלממשלהםשיתאפשרכדי,זאתעם.העבודהבשוקערךבעלישהםומכאן,מחויבות

סביבתאוהתפקידשלמסוימותלהתאמותלדאוגהמעסיקעלהעבודהבמקוםיכולותיהם

מידעאלובדפים.וריכוזקשבהפרעתעםולעובדיםלמעסיקיםמיועדיםאלומידעדפי.העבודה
במקוםיתבטאווכיצדADHDעםעובדשלתפקודועללהקשותהעלוליםקשייםעלמקוצר

.תומכתסביבהליצירתהדרושותההתאמותיוצגוזאתולצדהעבודה

מהי הפרעת קשב וריכוז

-היא הפרעה נוירו( Attention deficit/ hyperactivity disorder, ADHD)הפרעת קשב 

התפתחותית שכיחה למדי המתאפיינת בדפוסים מתמשכים של חוסר קשב או היפראקטיביות  
הוא ליקוי  ADHDהליקויים המרכזיים ב אחד .להתפתחותואימפולסיביות המפריעים לתפקוד או 

קוגניטיביים  -כמערכת של תהליכים נוירותפקודים ניהוליים מוגדרים . בתפקודים ניהוליים
 ,APA, 2013; Uchida, Spencer. )המאפשרים ארגון התנהגות לאורך זמן לצורך השגת מטרות

Faraone, & Biederman, 2018; van Lieshout et al., 2016; Willcutt, 2012 .)  הפרעת הקשב

חיי משפחה וקשרים , זוגיות, השכלה, עלולה להשפיע על הפרט בתחומים כגון תעסוקה
(.Ramsay & Rostain, 2015)חברתיים 
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עובדים עם הפרעת קשב וריכוז

בעיצוב הזהות ובגיבוש  , השתלבות בשוק העבודה היא רכיב מרכזי בהשתתפות החברתית
חווים חסמים  ADHDמחקרים מצאו כי מבוגרים עם . התפיסה העצמית של אדם בוגר

ושיעור השתתפותם בשוק העבודה נמוך יותר משאר האוכלוסייה  , משמעותיים בשדה התעסוקתי
 ,.Halmøy, Fasmer, Gillberg., & Haavik, 2009, Gjervan, et al, 2007, ווקספרימרמן, פרוכטר)

2012 .)

יתרונות–עובד עם הפרעת קשב וריכוז העסקת 

,  יצירתיות, כגון כושר המצאה, הפרעת קשב וריכוז נמצאה מקושרת גם לתכונות חיוביות
מתאפיינים  ADHDנמצא כי עובדים עם . אנרגטיות ויזמות, חריצות, יכולת שכנוע, נחישות

ביכולת לגייס אנשים  , באסרטיביות, באמפתיה גבוהה, ביכולת למצוא פתרונות יצירתיים
 ,Coetzer& Trimble;2014, ושרויארדורות ;2018, אתר קווים ומחשבות)למשימה ובסקרנות 

אלו  הנכונה יתאפשר לעובדים ההתאמה ועם , כישורים אלה חיוניים בשוק העבודה(. 2009

.לתמוך בשילוב חברתי והתמדה במקום העבודה, את יכולותיהם בתחום המקצועילממש 
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?  מהן התאמות

שינוי או אביזר הנדרשים לאדם עם מוגבלות כדי שיוכל לתפקד  ככלל , התאמה היא תוספת
על המעסיק מוטלת החובה לספק לעובד את ההתאמות הנדרשות לצורך שילובו  .העובדים

כגון התאמה של ציוד או אביזר עזר בעמדת  , ההתאמות יכולות להיות פיזיות. התקין בעבודה

למשל שינוי בנוהלי העבודה ושעות  , הן יכולות להתבטא בהגדרת המשרה; העבודה האישית

על המעסיק לספק התאמות כבר בתהליך  . וכן במתן הכשרה או הדרכה מיוחדות, העבודה

להדגיש כי המעביד מחויב לתת התאמות  יש . החל משלב הבחינות והראיונות, הקבלה לעבודה

יודגש כי המעסיק אינו מחויב . אשר נחוצות הן בשל המוגבלות והן בשל דרישות התפקיד

כך לפי אתר משרד  , בביצוע התאמות אם יש בהן כדי לפגוע במהות התפקיד או המשרה
.2018, נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות–המשפטים 

מומלץ למעסיק להיוועץ עם העובד בנוגע להתאמה  , שההתאמות יהיו אפקטיביות יותרכדי 

על המעסיק להיוועץ עם העובד בנוגע להתאמה אחרת  , במקרה שזו אינה. המיטבית עבורו

התאמה נכונה תאפשר לעובד לממש את כישוריו ולהגדיל את  . שתהלום יותר את צרכיו
.  וכל זאת בלי להתיש אותו, ההספק שלו

מידע על התאמות במקום העבודה עבור עובדים עם הפרעת קשב וריכוז

https://askjan.org/disabilities/Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder-AD-HD.cfm
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מידע שימושי למעסיק

מעסיק המבקש לבצע התאמות לעובדים עם מוגבלות יכול להסתייע במרכז תמיכה  
תמיכה  , מידעללא תשלוםמרכז זה מעניק (. www.mtlm.org.il)למעסיקים 

,  אתר מרכז תמיכה למעסיקים)ופתרונות בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלות 
2018.)

השירותים הניתנים במרכז התמיכה למעסיקים

;הדרכות למעסיקים•

;מוקד מידע וייעוץ מקצועי•

במקום לקבלת השתתפות במימון התאמותליווי וייעוץ בתהליך הגשת מסמכים •
;העבודה

עזרה במיון מועמדים וליווי , פרסום מודעות דרושים)פורטל עבודה נגישה •

;(בתהליכי קבלה

.ארגוניות מותאמות-הכשרות פנים•
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כך זה יתבטא במקום  תפקוד ניהולי

העבודה

חפצים/התאמת סביבהמתן עזרה/ התאמת הנחיותהתאמת משימות

שולחן עבודה לא מסודרארגון

קושי בארגון ניירת ותיוק

קושי במילוי טפסים

אובדן של חפצים או  

ניירת

הגשת עבודה מרושלת

הגשה באיחור

תזכורת בביצוע משימות

לבחור שיטה למיון מסמכים  

המלצה לסדר שולחן בסוף כל 

יום

עזרה בארגון סביבת העבודה

מתן תזכורות לביצוע משימות  

סיוע בארגון המטלות

סלסלות על השולחן לאחסון  

קבוע של חפצים  

קלסרים שקופים

שימוש בחוצצים טפסים 

(סימון תשובות, פונט)מונגשים 

שימוש בתוכנה לזיהוי קול  

להקלדה

שימוש בטפסים אלקטרוניים  

במקום ניירת

קביעת סדרי 

עדיפויות

מעבר למשימה חדשה  

לפני סיום משימה אחרת

קושי להבחין בין עיקר  

לתפל

היענות לכל משימה

מתן מספר משימות מצומצם  

משימות נוספות רק , בכל פעם

לאחר סיום הקודמות

סיוע בקביעת סדרי עדיפויות

מתן משובים על ביצוע המשימות

שימוש במפתח צבעים  

לחשיבות המשימות

הגשת משימות באיחורעמידה בזמנים

ביצוע משימה ברגע  

האחרון

הגעה באיחור  

שעות עבודה גמישות

מתן טווח איחור בבקרים

עבודה עם עובד אחר

להעביר משימה חדשה רק לאחר 

סיום משימה אחרת

הצבת שעון גדול על השולחן או  

מול הקיר

עבודה מהבית

סימון מטלות על גבי לוח שבועי

שימוש באפליקציות כמו  

Any.Do

קושי בסיום מטלותאקטיבציה

אנרגיה נמוכה

אי התקדמות במקום  

העבודה

פירוק משימה גדולה לתתי  

משימות

הפסקה לפני תחילת משימה  

חדשה

עבודה בצוות או עם עובד אחר

מתן משובים דחופים

צ  "משוב בישב)קבלת תגמולים 

(בשיחות אישיות

ריכוז מקוצר של ההתאמות
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כך זה יתבטא במקום  תפקוד ניהולי

העבודה

חפצים/התאמת סביבהמתן עזרה/ התאמת הנחיותהתאמת משימות

מוסחות  מיקוד

איבוד ריכוז הספק נמוך  

מתן משימה רק לאחר סיום  

מטלה אחרת

מתן הפסקות קצרות ומרובות  

יותר

עבודה בפינה צדדית

עבודה בחדר ישיבות

התאמת תאורה

שימוש באוזניות

עבודה מהבית

שימור קשב בין  

משימות

עיסוק מוגבר במשימה  

אחת

לעומת נושאים אחרים

רישום משימות ותזמון הזמן  

כל משימה

סימון משימות שבוצעו

מעקב צמוד יותר אחר ביצוע  

העבודה

שימוש באפליקציות לתזכור

ויסות ערנות  

ושימור מאמץ

עייפות בזמן העבודה

איחורים

קושי לשמוע הסברים  

ארוכים

העדפת מטלות קצרות

עבודה בתנועה

עבודה על משימות קצרות  

טווח

עבודה בצוות

תמיכה במשימות ארוכות טווח

מתן משובים דחופים

קריאה וכתיבה איטיתמהירות עיבוד

חדשהקושי בלמידה 

טעויות בביצוע משימה

לאפשר משך זמן ארוך יותר  

בקריאה וכתיבה

למידה יחד עם עובד אחר

לסכם עבור העובד מידע  

משמעותי

פהלהעביר הוראות בכתב ובעל 

הדגשת עיקרי הדברים במרקר

חלוקה המשימות

ריכוז מקוצר של ההתאמות
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כך זה יתבטא במקום  תפקוד ניהולי

העבודה

חפצים/התאמת סביבהמתן עזרה/ התאמת הנחיותהתאמת משימות

התפרצות לדברי האחרוויסות רגשות

קושי בקבלת סמכות

קושי להבין רמזים  

חברתיים

רגישות יתר

מיעט קשרים חברתיים

הערות לא מותאמות  

קושי לקבל משוב וליישם

צפייה בסרטי הדרכה

שיבוץ בצוות מכיל

מאמן חברתי במקום העבודה

תרגול מצבים חברתיים

התאמת שיטת תקשורת עדיפה 

על העובד

שיחות עידוד ותמיכה באופן  

שוטף

לעבוד מן הבית

טעויות בביצוע משימהזיכרון

,  שכחה של מטלות

פגישות

משימות

שיחות/הקלטת הנחיות

לספק פרוטוקולים של פגישות

מתן מטלה חדשה לאחר סיום  

מטלה אחרת

מתן הוראות כתובות במייל

לסגל סגנון אחיד של וקצר של  

הנחיות עבודה  

לחזור על עיקרי הדברים ולוודא  

זכירתם

מתן הסבר מפורט  

והדרכות חוזרות  

עבודה בצוות

שימוש באפליקציות לתזכורות

שימוש בפתקיות לרישם מהיר  

של רעיונות כדי לחזור למשימה  

אחרת

וויסות עצמי  

ובקרה

חוסר תשומת לב 

לפרטים

טעויות בביצוע משימה

נטייה להתנדב למשימות  

קושי בתכנון מטלות  

מורכבות

הצגת מטלה עם התייחסות לכל  דף משוב עצמי לביצוע  

המשאבים הנדרשים למשימה

עזרה בפירוק המשימה לתת  

משימות

עזרה בבחירת משימות  

מותאמות לעובד

ריכוז מקוצר של ההתאמות
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תעסוקה נתמכת וליווי תעסוקתי
תעסוקה נתמכת הינו שירות תעסוקתי הניתן לאנשים עם 

את  אשר מלווה מלווה תעסוקתי הוא איש מקצוע . מוגבלויות

קבלה לעבודה  , מקבל השירות בתהליכים של חיפושי עבודה

,  לאחר השילוב במקום העבודה. מקום העבודהושימור 

המלווה במציאת ההתאמות הנדרשות לשם ביצוע  מסייע 

באמצעות  לקבל תעסוקתי ניתן נוסף על ליווי מידע . התפקיד
.למעסיקיםתמיכה מרכז 

מיון וקבלת עובדים
שהגישובתהליך מיון עובדים מומלץ לא לפסול מועמדים 

יכולותשגיאות כתיב . או קורות חיים בשגיאות כתיבבקשה 

תגובה, תוצאה של חוסר תשומת לב לפרטיםלהיות 
כל–למודעת דרושים וקושי בבקרה עצמית אימפולסיבית 

כתיבשגיאות . הם סימפטומים של הפרעת קשב וריכוזאלה 

ויכולותיומעידות בהכרח על איכות העובד אינן 
(Jolley, 2018.)

שאלון מקדים לעובד חדש
כחלק מתהליך קליטת העובד ניתן לשאול אם הוא מתמודד עם 

.  וכיצד היא עשויה להתבטא במילוי תפקידו, הפרעת קשב וריכוז

ומומלץ לתת  , אפשר לבקש ממנו לציין התאמות שסייעו לו בעבר

פירוט מקיף של דרישות התפקיד כדי לאפשר לעובד בחירה מושכלת  

כמו כן מומלץ לערוך פגישת משוב לאחר מספר . יותר של ההתאמות

ובמיוחד אם חלו שינויים  , חודשים לצורך בחינת יעילות ההתאמות
.  במהות התפקיד

הצעות להתאמות נוספות
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אישימאמן / הצמדת חונך
מחקר שנערך בקרב סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז במכללות  

בארצות הברית מצא כי שיחה בת חצי שעה אחת לשבוע עם מאמן  

ניהול עצמי  , טלפוני תרם במידה ניכרת להשגת יעדים לימודיים

ניתן  . ושיפור בתחושת המסוגלות והביטחון העצמי של הסטודנט

מנהל  , למשל  מנהל ישיר)לשער כי גם מאמן אישי במקום העבודה 

יתרום לשיפור תפקודו של העובד ויסייע לו  ( קולגה, משאבי אנוש
Field, Parker, Sawilowsky)לשמור על מקום עבודתו  & Rolands, 

2013.)



מקרהתיאור 

למעסיקים לאחר  מנהל ובעלים של מחסן פנה לפני שנה וחצי למרכז תמיכה , קובי
.הפרעת קשב וריכוזעם שקיבל לתפקיד עוזר מחסנאי

בהדרכה  . קבלת העובדההדרכה הראשונה התקבלה זמן קצר לאחר , לדברי קובי

שייסעו  התאמות הוסבר כי הוא זכאי לתמיכת מרכז תמיכה למעסיקים והוצעו 

לדברי קובי ההתאמות שיושמו סייעו לעובד למלא את  . בתהליך הקליטה של העובד
.המשימות כנדרש ובפרק זמן סביר

קיבל קובי  , בעקבות שינויים שחלו בתפקידו של העובד, שנערכה חצי שנהבהדרכה 

מידע על התאמות נוספות וכן הוגשו עבורו מסמכים לקבלת החזרים בגין ההתאמות  

עבור התאמות אלו  קובי קיבל החזר . שדרשו הוצאה כספית ועל הדרכות העובד
.הרווחה והשירותים החברתיים, העבודהממשרד 

בזכות ההדרכות הוא מבין כי הקשיים נעוצים בהפרעת הקשב והריכוז  , לדברי קובי

בנוסף  . וכי הם סייעו להפחית מתחים במקום העבודה, ולא במוטיבציה של העובד
.  ואף נוספו לו תחומי אחריות נוספים, כי עובד זה נשאר למעלה משנה בתפקיד, ציין
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