
רמזים לאיתור הפרעת קשב ולקות למידה
כחסם מרכזי בתעסוקה

 

דף עזר לרכזת שמבצעת פגישת אינטייק
הדף מאורגן לפי טופס אינטייק מרכזי תעסוקה והוא כולל רמזים ואפשרויות העמקה

מעברים תכופים, דפוס של "שבירת כלים"
נראה שיש מספר מעברים בין מקומות עבודה
כמה זמן היית בכל מקום ומדוע עזבת/עברת?

תוכל להשוות את סיבת העזיבה בין מקום בו עבדת 
תקופה הכי קצרה לזה שבו עבדת תקופה הכי ארוכה

ניסיון תעסוקתי 

היו קשיים לימודיים/ התנהגותיים
)מעברים בין בתי ספר, חווית למידה שלילית(

או תחושה שקיימת הפרעה שלא אובחנה?

אובחנה הפרעת קשב 
או לקות למידה?

כן / לא

אבחון הפרעת קשב / לקות למידה 
ביצעת אבחון?

לימודים, ידע ומסגרות טרום תעסוקתיות 

ילדים מאובחנים בהפרעת קשב/ לקות למידה 
האם לילדים שלך יש הפרעת קשב או לקות למידה?

משאבי זמן 

דיווח על קריאה, כתיבה והקלדה 
ברמה בינונית ומטה בשפת האם

האם יש קשיים בכתיבה / קריאה גם בסלולר?
האם אתה משתמש בהודעות טקסט?

האם מילוי השאלון בוצע באופן עצמאי?

שפה

קושי / הצלחה מאוד גדולים
 האם הפסקת או לא ביצעת שירות צבאי? אם כן מדוע?

האם היו קשיי הסתגלות? 
מדוע הצלחת במסגרת הצבאית בהשוואה לקושי 

במסגרות קודמות?

שירות צבאי/לאומי

טיפול שקשור בהפרעת קשב/ לקות למידה
האם קיבלת בעבר סיוע טיפולי מפסיכיאטר/ פסיכולוג?

לאיזה מטרה זה היה הטיפול?

תמיכה

נטילת טיפול תרופתי
האם נטלת בעבר או בהווה טיפול

תרופתי לטיפול בהפרעת קשב 
באופן קבוע? למשל: אטנט )אדרל(, 

ריטלין, וויאנס, קונצרטה, פוקלין, 
סטרטרה, דייטרנה

בריאותי

נגישות תחבורתית

קושי בהוצאה רישיון נהיגה ומעבר תיאוריה
האם יש לך רישיון נהיגה?

אם לא מדוע? האם ניסית פעם להוציא?

כן / לא

מדוע לא בוצעו הכשרות? האם סיימת אותן?

פירוט מסגרות הכשרה 

נשירה מהכשרות והימנעות/ חשש מלמידה
ביצעת הכשרות שונות?



איך זה בא לידי ביטוי?
דוגמאות לרמזים שיכולים לעלות בפגישה

התארגנות וזמנים
הגעה ללא הכנה לפגישה )ללא 

טופס אינטייק / מסמכים אחרים( 
בלבול במועד או בזמני הפגישה, 

איחור עקב תכנון לא נכון, לבוש 
לא מותאם, טלפון נייד דולק

תקשורת מילולית
שיח לא רציף, אסוציאטיביות, 
קושי בשליפה )על קצה הלשון(

תקשורת בלתי מילולית
חוסר שקט מוטורי, התעסקות 

בחפצים בסביבה, קוצר רוח

אימפולסיביות
התפרצות לדברים, אמירת 

דברים בלי לחשוב ואז חרטה, 
קושי בעמידה בתורים, דפוס 

קבוע של שבירת כלים

קושי בריכוז / קשב
חולמנות, נתקים, מוסחות מגירויים 

)צלצול טלפון, תמונה / שטיח ייחודיים, 
רעש מחוץ למשרד, רעש מזגן(


