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 העבודה  מטרת

 

מטרת העבודה היא לעורר הבנה ומודעות בקרב המטפלים בהתנהגויות אכילה להשפעה המכרעת של הפרעת  

 .  אכילההתנהגויות    על ניהול קשב

כך,   הלשם  את  והמחקראסקור  בין  בנושא    יםהרלוונטי   ספרות  בתפקודים  הקשר  וליקויים  הקשב  הפרעת 

 והפרעות אכילה.  קשבשל הפרעת  קומורבידיות הבנושא  הניהוליים/ביצועיים, ו

על    מצבי חיים שגרתיים ויומיומייםבבהפרעת הקשב  את ההשפעה של התפקודים הניהוליים הלקויים  אנתח  

 .  (2005פי המודל של בראון וברקלי )-עלאצל אנשים עם הפרעת קשב,  התנהגויות אכילה 

שמטפלים    רצוי  מדועבהמשך אסביר  .  אתגרי הפרעת הקשבאיך היא פוגשת את  ו  אציג את גישת "שפת האכילה" 

הטיפולי בתהליך  יתייחסו  אכילה  בהתנהגויות  הקשב,    המטפלים    ים התנהגותי   טיפולים  ומדוע להפרעת 

  רק לא   לא  , עשויות להיותללא הבנת האתגרים המובנים ביולוגית בהפרעת הקשב  בלבדעל מודעות    יםהמתבסס 

 התסכול של המטופל. את להעצים  לוליםאף עאלא  ,יםמועיל
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 ומחקר  ספרות

 

 ביצועיים - הפרעות קשב ותפקידים ניהולייםא. 

 . הגדרת המונחים1

 הפרעת קשב  .1.1

התפתחותית כרונית אשר מאפייני הליבה  -( הינה הפרעה נוירוADHDהפרעת קשב ריכוז והיפראקטיביות )

(. ההפרעה תוארה  APA, 2013אימפולסיביות והיפראקטיביות שאינם תואמי גיל )שלה כוללים חוסר קשב, 

על ידי רופא הילדים סר ג'ורג' פרידריך סטיל כהפרעה אבנורמלית בשליטה מוסרית   1902לראשונה בשנת 

 Minimalתחת ההגדרה   DSM(. ההפרעה נכללה לראשונה במהדורה הראשונה של ה Still, 1902בילדים )

Brain Disfunction (DSM-I, 1952) כונתה  ה השניי, במהדורהHyperkinetic Reaction of Childhood 

(DSM-II, 1968) השימוש במונחים .ADD ו-ADHD    החל במהדורה השלישית וגרסתה המעודכנת בהתאמה

(DSM-III, 1980, DSM-III-R, 1987במהדורה הנוכחי .)מחולקים תסמיני ההפרעה העיקריים לשתי    ת

, קשיי קשב וריכוז מחד והיפראקטיביות ואימפולסיביות מאידך, ובהתאמה נעשית הבדלה בין שלושה  קבוצות

,  ADD, לשעבר ADHD-IA (Inattentive) -תתי סוגים של ההפרעה בעלי קריטריונים אבחוניים שונים והם 

ראקטיביות  , המאופיין בעיקר בהיפADHD-HI (Hyperactive/Impulsive)המאופיין בעיקר בקשיי קשב, 

, שהלוקים בו מציגים הן תסמינים של קשיי קשב והן של  ADHD-C (Combined)-ואימפולסיביות ו

(. הקריטריונים האבחוניים מבדילים בין ילדים ונוער עד גיל  DSM-5, 1994היפראקטיביות ואימפולסיביות )

ונים אבחוניים לפחות  קריטרי  6ומעלה, כאשר הקבוצה הראשונה נדרשת לעמוד ב 17ומבוגרים מגיל  16

קריטריונים לפחות, נוסף על תנאי הסף אשר אינם מבחינים בין תתי הסוגים וגיל   5נדרשת לעמוד ב ה והשניי

. הסימפטומים מופיעים בשני מקומות או יותר  2 .12. נצפו סימפטומים של ההפרעה לפני גיל 1הנבדקים, והם:

. ישנם עדויות חד משמעיות כי הסימפטומים פוגעים בתפקוד החברתי, הלימודי  3 .)לדוג': בבית הספר ובבית(

. לא קיימת אבחנה מבדלת המסבירה או מחמירה את הסימפטומים )לדוג': הפרעת חרדה או  4 . או התעסוקתי

 . DSM-5  -ב  הפרעת אישיות(

 ביצועיים - . תפקידים ניהוליים1.2

על ידי הנוירולוג   1973( נטבע לראשונה בשנת Executive Functions – EFהמונח תפקידים ניהוליים )

(. המונח הינו  Pribram, 1973פרופסור קארל פריברם בהתייחס לתפקידה של קליפת המוח הקדם מצחית )

יה המתאר אוסף של התנהגויות קוגניטיביות המהוות את תהליכי השליטה הקוגניטיביים  ימונח מטר 

ההתנהגות, וכוללים בתוכם פונקציות דוגמת תכנון, עכבות, גמישות  המאפשרים שליטה קוגניטיבית על  

(. ההיבטים הניהוליים פועלים בשלושה אספקטים הנשלטים על  Chan et. Al, 2008מחשבתית, יוזמה ועוד )

(, והיא ברירת המסרים הרלוונטיים  Gatingידי מוליכי דופמין בקליפת המוח הקדם מצחית, והם שמירת סף )

  –(, הלכה למעשה Maintainingהרב המגיע מן המערכת הסנסורית לזו הקוגניטיבית, שימור ) מתוך המידע

( והיא הפניית  Relayingאל תוך זיכרון העבודה והעברה ) הקוגניטיביתהטמעת המסרים הנקלטים במערכת 
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תכנון והוצאה לפועל של תגובה   -הקדם מוטוריים לקראת תגובה תנועתית, הווה אומר  האזורים המסרים אל 

 (.Ott & Nieder, 2019מוטורית לגירוי. )

 ביצועיים -. האופן בו הפרעת קשב משפיעה על תפקידים ניהוליים2

 . המודל של ד"ר תומס בראון 2.1

עומק עם ילדים, נוער ומבוגרים המאובחנים  הפסיכולוג הקליני ד"ר תומס בראון ערך מחקר מבוסס ראיונות 

 :DSM-IV  - 2002ועל בסיסו פיתח מודל אותו תיאר במאמרו משנת   DSMלפי קריטריוני ה ADHDעם 

ADHD and executive function impairments   .ולאחר מכן בהרחבה בספריו 

 שב והריכוז.  המודל מציע שישה אשכולות של תפקידים ניהוליים הנפגמים על ידי הפרעת הק

התחלת  ,  הוא מאגד תחתיו קשיים בארגון, תיעדוף -( Activationאקטיבציה ) /התנעה האשכול הראשון נקרא 

, לצד הערכת זמנים לקויה. הפציינטים שראיין בראון תיארו דחיינות קיצונית גם בביצוע  ויזימה  משימות

 משימות חשובות.  

חלוקת קשב בין משימות  ב, קשבבשמירה על מיקוד,  ב מתאר קשיים  - ( Focus) מיקוד האשכול השני הוא 

 . וקושי במעברים  שונות

  ץ לאורך זמן , שימור מאמוררותשל ע וויסות נכללים קשיים בתחתיו   - (Effortהאשכול השלישי הוא מאמץ )

. המרואיינים של בראון מתארים זאת כיכולות לבצע משימות קצרות מועד אבל קושי  מידעעיבוד קצב ו

 לתפקד במשימות ארוכות יותר. הדבר בא לידי ביטוי גם ברגולציה של שינה.  

קושי להתמודד  ו  ושליטה רגשית רגשי  ת בוויסותחתיו מאוגדים קשיים  - (Emotionהאשכול הרביעי הוא רגש )

אך התפוצה שלהם בקרב   , DSMבראון מציין כי קשיים מסוג זה אינם מוכרים כסימפטום ב   עם תסכול.

 גבוהה.   ADHDהסובלים מ

כרון  יובגישה לזכרון העבודה יהוא מתייחס לקשיים בשימוש בז  - (Memoryכרון )יהאשכול החמישי נקרא ז

 (. Recall) ת מידע שליפו

ויסות עצמי של  -ומתייחס לקשיים בפיקוח ורגולציה של פעולות,   - (Actionהאשכול השישי נקרא פעולה )

קפיצה מהירה למסקנות ופעולות בלתי  , אימפולסיביות, קושי בעיכוב תגובה בבא לידי ביטוי  התנהגות. זה 

ל האדם עצמו כמו כן קושי  צהתמונה ואף את כל הידע הקיים א  את כלמותאמות שאינן לוקחות בחשבון 

 (.Brown, 2002הקשרים חברתיים. )לקחת בחשבון 

בין ששת האשכולות קיימים יחסי גומלין והקשיים משפיעים אלה על אלה. לא זאת בלבד, אלא שבראון מציין  

הפרעה פסיכיאטרית או הפרעת למידה נוספת אשר עלולה  במאובחנים   ADHDכי יותר מחצי מהסובלים מ 

לפגום גם היא בתפקידים הניהוליים. עם זאת, לדידו של בראון, תפוצה גבוהה זו של קומורבידיות עשויה  

אך הינם תסמיני ליבה  ,  DSMחושי, שאינם מוכרים ב  תבוויסולנבוע מאבחון של סימפטומים, דוגמת קושי  

 .ADHD (Brown, 2002) של

 . המודל של דוקטור ראסל בארקלי 2.2

מודל נוסף לתיאור הפגיעה בתפקודים ניהוליים בסובלים מהפרעת קשב וריכוז תואר על ידי הפסיכולוג  

. המודל של  ADHD and the Nature of Self Control 1997ראסל בארקלי בספרו משנת דוקטור  הקליני 
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אלה אינם   . התפקידים הניהוליים שוכנים המודעות העצמית והעכבותבארקלי נשען על הטענה כי בבסיסם של 

די הניהול אלא מייצרים את הצורך וההקשר בהם  ו מהווים קטליזטור עבור התהליכים הקוגניטיביים של תפק

כן מציע בארקלי חלוקה של  כמו ההתנהגותי.  תבוויסו מתקיימים תהליכים אלה, כאשר הם נדרשים לסייע  

 דים ניהוליים: וארבעה סוגי תפקדי הניהול לותפק

המאפשר שמירה על אירועים בזיכרון המיידי וכפועל יוצא, יכולת   (Working Memoryזיכרון העבודה ). 1

ולחזות    פרספקטיבהלהגיב אליהם, היכולת לבצע רטרוספקטיבה ולעבד סיטואציות בדיעבד, היכולת לבצע 

 . התרחשויות עתידיות, תחושת זמן וכיו"ב

הכולל   (,ArousalRegulation of Affect/Motivation/-Selfגירויים )\מוטיבציה\ויסות עצמי של אפקט. 2

 . שליטה עצמית רגשית, תגובות פרופורציונליות וויסות רגשי מכוונן מטרה

המאפשרת יכולות תיאוריות ורפלקסיביות, מעקב אחר   (Internalization of Speechהפנמת דיבור ). 3

 . ון בעיות והנמקה מוסריתהנחיות, פתר

תחתיה נכללים יכולות אנליזה וסינתזה, תקשורת שוטפת מילולית ושאינה   (Reconstructionבניה מחדש ). 4

 מילולית, יצירתיות מכוונת מטרה, חיקוי התנהגות ולבסוף הבנה של תחביר התנהגותי.  

ותי, וכחלק מתהליך זה בצורתו  בקצה התהליכים האלה נעשית תגובה תנועתית כחלק מאותו תחביר התנהג 

התקינה, מופעלות עכבות על התגובות האפשריות שאינן רלוונטיות לסיטואציה ובמקומם מוצאת לפועל  

תגובה מכוונת מטרה, מורכבת ועקבית, שאינה נקטעת על ידי הפרעה חיצונית ובאופן הרגיש לתגובות  

 . (Barkley, 1997הסביבה. )

מראש   ות ומכוונותי, פוגעת בעיקר בשלושה תהליכים: עיכוב תגובה מוכנהפרעת הקשב, לשיטתו של בארקל

)אימפולסיביות(, הפרעה נשנית לתגובות הסביבה לצורך מישוב טעויות, ושליטה בדחפים, ובתוך כך היכולת  

להתנגד לגירוי באופן המייצר תגובות בלתי מותאמות. תהליכים אלה מתרחשים בשלב התגובה התנועתית, על  

יע בארקלי כי מודל זה מאפשר, ראשית, לרכוש הבנה עמוקה יותר של המתרחש במימד הקוגניטיבי של  כן מצ 

וחריגות בתגובות המוטוריות על    טרם התגובה המוטורית, ושנית, יכולת לחזות פגמים ADHDהסובלים מ

 סמך החוסרים בתפקידים הניהוליים. 

 ואכילה  קשב  הפרעת. ב

אכילה מוגברת, העלולה להוביל להשמנת יתר    הקשר בין הפרעות קשב וריכוז לביןבשנים האחרונות מתגלה  

במחקרים שכיחות   קיצונית.  במשקל,בקרב    ADHD  שבחנו  לטיפול  סיוע  שחיפשו  שכיחות    מבוגרים  נמצאה 

 .(2014 ,רזיאל ושות )  מאשר בכלל האוכלוסייה ADHDשל בעלי  15-5 גבוהה פי 

במשקל או לשמר את הירידה במשקל לאורך זמן ובין    בין חוסר היכולת לרדתמתייחסים לקשר מחקרים רבים 

לקריטריונים   התאימו 27.4שפנו לייעוץ להרזיה, נמצא כי % מבוגרים מטופלים  200 במחקר על הפרעת הקשב.

מצאה  נ  ADHD שכיחות . (2014רזיאל ושות ) הכללית לעומת האוכלוסייה  שכיחות הגבוהה פי ש, שADHDשל 

  בקבוצת חולים זו נמצא גם שיכולתם לרדת במשקל נמוכה .  40–הגבוה מ  BMIחולים עם  ב  42.6  %  -  גבוהה יותר

 .(2014 ,רזיאל ושות)  ADHDמזו של מטופלים בעלי משקל יתר שלא אובחנו עם 
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טופלו    ADHD,עם    מבוגרים בעלי משקל עודף שאובחנו  605בין קבוצה של  שנערכה  בהשוואה  במחקר אחר,  

נגד הפרעת הקשב והשתתפו בתוכנית יתר ו  13  ביןללירידה במשקל,    בתרופות    ADHDמטופלים עם השמנת 

עומת ל 12.7בקבוצה המטופלת היה %  ימים 277 טופלו בתרופות, נמצא כי ממוצע הירידה במשקל כעבור שלא

  % של  משקל  ו  לוקיםב  2.78תוספת  משקל  בתרופות.    ADHD  –בעודף  טופלו  של  שלא  אחרת   187קבוצה 

חרדה ואכילה לא סדירה. מבין המועמדים    הפרעות קשב, דיכאון,  מועמדים לניתוח בריאטרי נסקרה לאבחון

יתר על  אוכלוסייה הכללית באותה תקופה.ב ADHD עם 4% עומתל ADHD –ב כלוקים 10לניתוח אובחנו % 

כולוגיות אחרות כגון חרדה, דיכאון והפרעות  פסי  כן, נמצא מתאם ברור בין הפרעת הקשב והריכוז ובין הפרעות

 (. 2014 ,רזיאל ושות)אכילה 

משקלם של קבוצת מטופלים שאובחנו בילדותם    שנה אחר  33  במחקר נוסף שפורסם לאחרונה נערך מעקב במשך

יותר    בוה יותר ושיעור השמנה גבוה ג  BMI  יו בעלי ה   ADHDבילדותם ב   אובחנו ש  בריםנמצא כי ג   ADHD  עם

 21.6עומת %  ל  41.4שיעור השמנה %  ו  27.6  עומתל  BMI=30.1בילדותם )   ADHD –לעומת גברים שלא לקו ב

 (.2014 ,רזיאל ושות)( התאמהב

בעלי ב  ילדים  משמעותית  ירידה  הראו  וטופלו  שאותרו  קשב  התחלתע  BMI  –הפרעת  זו    ם  ועובדה  הטיפול, 

 (.2014 ,רזיאל ושות)למניעת השמנה  ADHD מדגישה את חשיבות הגילוי המוקדם של
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 הפרעת הקשב אנשים עם  של  אכילה התנהגויות ניהול

 

אבקש   זה  מושפע  ולהמחיש  להדגים  בשלב  אכילה  התנהגויות  ניהול  בו  האופן  הקשב  את  הפרעת  מתסמונת 

הפרעת קשב אינם לוקים באותה מידה   עםהנלווים לה. עלי לציין כי אנשים  מהתפקודים הניהוליים הלקויים ו

ו הניהוליים  התפקודים  ואחרים.  כי  בכל  אלה  קשיים  על  לחפות  שיכולים  שונים  כישורים  שונים  לאנשים 

התנהגויות    בניהול לשם המחשת האתגרים העומדים בפני מאותגרי הקשב והתפקודים הניהוליים    ן הדוגמאות ה 

כך שלא בהכרח שלא יופיעו אצל כל המאובחנים עם הפרעת קשב. בנוסף חשוב להדגיש כי המצבים    ,האכילה

לעיתים, אך אצל מאותגרי הקשב   חווים  האנשים  הינם מצבים שרוב  בתדירות גבוהה  מתרחשים  המוזכרים 

 ובעצימות גבוהה וקובעים את איכות תפקודם ואיכות חייהם.

וההתנהלות בעת ובסמוך    אכילה   טרוםאכילה לשני תחומים: להתנהלות  לצורך הדיון, אחלק את התנהגויות ה

כוללת את כל הפעולות שנעשות כדי לדאוג שיהיה אוכל בנמצא, כמו תכנון    אכילה   טרום  . התנהלותאכילהל

כוללת את הזמן סמוך לאכילה, בחירת האוכל, אופן    אכילה וקניית אוכל, ארגון וסידור מוצרי המזון ובישול. ה

 האכילה.  של והאימפקט  האכילה

 

 אכילה  טרום

צורך    יש  ולהכין אוכל  קניות  מנת לערוך  ביצועיעל  התפקוד הניהולי  לגייס את  ובראשונה  "התנעה".  -בראש 

המזווה   בבדיקת  צורך  יש  המצרכים  קניית  תכנון  לשם  שהרי  הראשוני,  התכנון  בתהליך  מתבטאת  ההתנעה 

לשם   , ותיעדוף בהתאם לארוחות הרצויות ובהתחשב בבני הבית. בנוסףוהמקרר על מנת לדעת מה יש ומה חסר 

עריכת קניות והכנת אוכל יש צורך בניהול זמן תקין ושימור מאמץ שהינם מאתגרים גם כן. פעילות זו נדמית  

לקראת קניות    והתארגנותעם הפרעת הקשב תכנון ארוחות   אך לאדם  ,טריוויאלית לאדם שאינו מאותגר קשב

 .  כל הינם אתגר מובנה בליקוי הביולוגי/נוירולוגיוהכנת האו 

הם: אין להם מזווה, או שיש להם מזווה אך הוא ריק ממצרכים  הפרעת קשב   םאנשים עמצבים נפוצים בקרב  

או לחילופין, עשוי להיות להם מזווה עמוס מאוד במצרכים, שאינו מאורגן ובו מוצרים כפולים ומוצרים    ,נדרשים

היכולת לנהל  מקרר שעשוי להיות ריק/ עמוס ולא מאורגן. משמע,  בה דומה ניתן לראות גם  תמונ   .אחרים חסרים

 .  וחסרה  המצרכים שבבית מוגבלת  מלאיאת 

עם רשימה מאורגנת של מה נדרש לקנות יש ראשית צורך בעצירה, השתהות,  כדי להגיע לסופר  עלינו לזכור כי 

נון זמן ומחשבה, ולא לערוך קניות 'בדרך ל'... 'בין לבין' או  תכנון ותיעדוף. כלומר יש צורך לפנות לתהליך התכ 

. פעולות אלו מצריכות תפיסת זמן תקינה. הבעיה היא שתפיסת הזמן של מאותגרי הקשב לקויה.  90-בדקה ה

 (.  (Barkley, 1997" עיוורון לזמן בארקלי טוען כי לאנשים עם הפרעות קשב יש "

יך גם בעיית תכנון והתארגנות. על מנת להתארגן לקראת קנייה מרוכזת  בנוסף ל'עיוורון הזמן', מצטרפת לתהל

לכמה ימים או שבוע יש צורך בתכנון מראש של כל הארוחות ומצרכי המזון שיספיקו לאותה תקופה. משימה זו  
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מעדיפים   כלל  בדרך  אלה  אנשים  ארוך.  לטווח  משימות  לפרטים  לתכנן  הצורך  בשל  מאתגרת  להיות  יכולה 

 ר אינה מספיקה.  ויכולת האלת בהם  ונטנית וניחנים ביכולת אלתור מצוינת, אך ישנם מצבים  התנהלות ספ

עם כל  שיגיע  גם אם הגיע האדם עם רשימה מאורגנת ומסודרת לסופר )אולי אשתו דאגה לכך(, אין הבטחה  

ולא כי היה חסר. זאת בשל הקושי בבקרה, קושי במיקוד ונטייה להסחה במיוחד בסביבה    ,המוצרים הביתה

אפ שבקלות  ס התקבלה הודעת וואטשאו    , תוך כדי ענה לטלפוןבו  שלא לדבר על מצב    , מרובת גירויים כמו הסופר

ולבדוק רשימה מול מצרכים לאדם עם הפרעת קשב  יח את דעתו. ס יכולים לה   אינה   היכולת לבקר את עצמך 

עגלה מלאה    נת מוב המאליו.  זו    .יגרום לתחושת הצפהריבוי פרטים    -נוירולוגיהקושי  במוצרים מעוררת את 

על בדיקה   רדבר שעשוי להוביל לוויתו ,הצפה קוגניטיבית, זיכרון העבודה מאתר כי לא יוכל לעמוד בעומס הזה

משאבי הקשב הדלדלו בשל קושי לשמר  שאלא    ,עצמית. האדם לעיתים חש עייף ואין זו עייפות פיזית בהכרח

 מאמץ לעורך זמן ולווסת עוררות. 

אוכל הכנת  עם  ההתנהלות  הדגמת  בערב  , לצורך  קשב.  מאותגרת  אישה  של  מקרה  ספונטני  אציג  באופן   ,

הערב.  ,ובהתלהבות ביתה שתכין להם פסטה לארוחת  לבני  היא משקיעה בהכנת הרוטב מלאת    היא מציעה 

  אטריות הכשמגיע הזמן לבשל את  ו מתובל היטב כמו שהיא ובני ביתה אוהבים,  ושיהיה טעים  בכוונה  מוטיבציה  

 עצמן היא ניגשת למזווה להוציא את הפסטה, אבל )אבוי( אין פסטה. 

  ה החליטאותה אישה    בוזוהי סיטואציה שכיחה שאדם מאותגר קשב פוגש כמוה לעיתים קרובות. באותו רגע  

או שבשל אי הסדר לא    ,לה לפני כמה ימים  הושכחה שנגמרבמזווה  פסטה    נהאכן ישכי  הנחה    ההניח , היא  לבשל

ויסות  ו לראות מה יש ומה אין והניחה שיש עוד. אפשרות נוספת היא שבשל ההתלהבות, הפזיזות והקושי ביכלה  

   אם יש או אין פסטה לדוגמא. בדוקל השאלה לא עולה ואז גם לא מתאפשרת האופציה  ,עצמי

הניהוליים בתפקודים  הקשיים  קודמים?  מניסיונות  לומד  אין  למה  השאלה  בארקלי    ,נשאלת  של  לדעתו 

(Barkley,2015),    מודעות בזמן אמת, הווה אומר מגבילים את הנגישות לידע ולניסיון הקודםהמגבילים את,  

עצירה לשם תכנון קושי בזיכרון  ,  ובזמן אמת לא נעזרים בהם. הדבר נובע מקושי בניטור עצמי ועיכוב תגובה

ורק בדיעבד האדם    ,לא יעילהועבודה ועיבוד מידע המקשה על שליפת מידע. לא פעם ההתנהלות תהיה פזיזה  

 יבין שהוא לא לקח את כל הנתונים בחשבון. 

או אירוח    , לכל בני המשפחה  שבת   ת רת, על אחת כמה וכמה הכנת ארוחאם הכנת פסטה היא משימה מאתג

 .  בחגים

האכילה טרום  המשימות  הניהולייםה  את  מאתגר  ניהול  בכללםביצועיי/תפקודים  הכוללים    -  "התנעה" :  ם, 

  -עבודה""זיכרון  ובנוסף    ,היכולת לשמר מאמץ ועוררות לאורך זמן  -"מאמץגם "ו  מארגון, תיעדוף וניהול זמן, כ

  עצמי כדי לפעול באופן יעיל יש צורך בוויסות    -פעולה"  ו"  שימוש בזיכרון תוך כדי עבודה וגישה לשליפת מידע

. ניתן לסכם כי כדי להתנהל  דעתמהסחות  להימנע  המאפשר    "מיקוד". כמו כן בתפקוד הניהולי  עיכוב תגובהו

מתוזמן ומסונכרן, כדי שהמנגינה תשמע  באופן    ינגנו"ש"  , אנחנו תלויים בכל "תזמורת" התפקודים הניהוליים

   הרמונית ונעימה. 
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 אכילה 

הם ניסיונות לא יעילים  אלה  מאפיינים אנשים עם הפרעות קשב. אסטרטגיות    ואלתורים  "קיצורי דרך",  דחיינות

חיסכון באנרגיה  להתמודד עם קשיים של ההתארגנות, ניהול זמן ותפיסת זמן וויסות מאמץ לאורך זמן. לשם  

ב דלים בשל חסר בדופמין( ידחו קניות מרוכזות אליהן יש להתכונן וימצאו את עצמם בקניות דחק  ש)משאבי ק

ימנעו מרישום ביומן או בהפעלת תזכורות ויסמכו על הזיכרון שלעיתים קרובות מאכזב. כל זה  וכן    , על הדרך

 .(Barkley 2015)קנת כדי לחסוך במאמץ או בשל מה שבארקלי כינה "סוללה" מרו

יסות מאמץ וחוזר הביתה עם "סוללה" מרוקנת.  ואדם מאותגר קשב מכלה את כוחותיו בעבודה בשל הקושי בו

ורעב.   עייף  אין  הוא  מוכןלו  אם  האוכל  ו  אוכל  את  להכין  כוח  כבר  לו  לאכולאין  רוצה  שחסרים    שהיה  או 

יעשה?  הפרודוקטים מה  זמינה  ,  הכי  האפשרות  תהיה  להשביעושהבחירה  את    ,יכולה  תואמת  תמיד  שלא 

  כיםגם מבחינת ההנאה מהאוכל וגם מבחינת הצר  חסך תחושת    ר ולכן תיווצ  העדפותיו וצרכיו הפיסיולוגיים. 

יתר או אכילה מיותרת   יכול לבוא לידי ביטוי   פיצוי על חוסר הסיפוק   חיפוש  ים. הפיסיולוגי   ואחריה   באכילת 

חוסר נוחות גופנית ו/או חרטה לאחר מעשה. בעיית ההתארגנות והדחיינות יכולה לגרום גם למצב שבו אין כלים  

בעמידה. ניהול  או אפילו    על הספה   למשל אם תתקיים   דברים שינחו את אופן האכילה,   ,שטופים והשולחן מבולגן

ם תוך כדי עבודה במחשב, שיחת טלפון  גרום לכך שלא מותירים זמן לארוחות ואז אוכליהזמן המאתגר יכול ל

. במצבים אחרים מדלגים על ארוחות ואוכלים כשרמת הרעב גבוהה דברי שיכול לגרום  הואף תוך צפיה בטלוויזי

 לאכילה לא מווסתת מבחינת קצב אכילה וכמות האכילה. 

ממש רעב, עולה  ל כשהוא ואכ משהוא ללקנות לעצמו  יצאלהזמין אוכל מבחוץ, או אותו אדם במקרה שהחליט 

 ?  השאלה: כיצד יבחר

הפרעת קשב    לסטודנטים עםבבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, הראו החוקרים כי   הנעשמחקר שב

. עם זאת, ברגעי האמת  אלה של מבוגרים ללא הפרעת קשבאינן שונות משידע ותפיסות בנושא מזון בריא 

  במזונות בריאים פחות ומעובדים יותר הסטודנטים עם הפרעת קשב באופן מובהק    , בחרובקפטריה

Hershko, H., et al. 2019 ) ).  כי נטייתם של אותם   טוענת , אחת מעורכות המחקר , דר' שירלי הרשקו

' מה שהם רואים על הדרך, וזה בדרך כלל  לחטוףהם 'גורמת לאימפולסיביים ולא מאורגנים, סטודנטים להיות 

מיקמו   . פרסמו בקפטריה כריך בריא על מנת לתקף טענה זו במחקר, יהיה מזון לא בריא, נגיש ואטרקטיבי. 

היותו כריך בריאות. נמצא כי הסטודנטים עם הפרעת  את  והדגישעם מחיר ו שמו שלט , אותו בגובה העיניים

 . לפני הפרסוםאשר מ יותר י באופן משמעות רכשו ואכלו אותו    הקשב

מדיפים ריח   ,מיני בורקסים טרייםמונחים  הוא נכנס לישיבה ועל השולחן    . הבאה האדם שבע ומסופק דוגמהב

הגוף היה מאותת    ומקשיב לגופו,עוצר  ,  אם היה משתהה  בעיקר במילוי של גבינה.  ,הוא מאוד אוהב בורקס  .מגרה

בורקס  בכל פעם שאכל  צרבת  הוא חש  היה נזכר שבתקופה האחרונה  הוא אף  אולי    . לו שהוא אכל ברמה מספקת

ההשהיה    "עליו",  גדול שיהיה  פיתוי  יהווה  לרוב  האטרקטיבי  הבורקס    , אדם מאותגר קשבעבור    ה.מילוי גבינ ב

למרות שיש  את הבורקס יבחר לאכול ולכן   , אינו זמיןהלא מוצלח והניסיון הקודם    ,כמו כןו לו  אינה מתאפשרת 

   . כך-אחר יכוי שיסבולס

יסות רגשי  והקושי בו מלווה את חייו של האדם עם הפרעת הקשב. היא יכולה לנבוע מה   חוויהחווית הצפה הינה  

תחושה של איבוד שליטה בהתנהלות והצפה.   לעומס, ותהגורמ אך גם מקושי בהתנהלות וקושי בניטור משימות 



 

11 
 

עצמי"  -האוכל מהווה לא פעם "טיפול  , הוויסות העצמי מאותגרת. כשיכולת  הרגעהב  " צורךמזמינה"ההצפה  

שהינו  דופמין  גורם גם להפרשה של  כיוון שהוא  , ומקור לעונג והנאה  הסחה  , גורםבהיותו משכך כאבים זמין

את ההצפה    עיצורך להרגה,  בגוףנוחות    האכילה גורמת חוסרגם אם  כך ש  ,חסרהורמון העונג והסיפוק שנמצא ב

   מנצח.

התפקודים   האכילה עצמה מאתגרת אתו , המשימות טרום האכילה  של תלוי בהתארגנות מראש אכילה ניהול ה

ניסיון  לוקיים דחיית סיפוקים, תיעדוף ונגישות לידע  ,כוללים עיכוב תגובה, השהייה ועצירהה הניהוליים 

 קודם.  
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 הפרעת קשב  אל מול האתגרים של " האכילה"שפת גישת 

 

לכל אדם יש את הרעב   מניחה כיהיא גישה טיפולית בהתנהגויות אכילה ותפיסת גוף. היא "שפת האכילה"  

זו גישה פורצת דרך החותרת תחת   (.אלדרוטי  ורק הוא יודע מה נכון לו לאכול ומתי )גלית  ,התאווה שלוו שלו

 ותפיסות גוף ובריאות מעוותות.   התרבות השמנופובי  ,שפת הדיאטה

ללמוד אותה על מנת לחיות בשלום עם האוכל והגוף בבריאות מיטבית   שהיא שפה שי  "שפת האכילה"

 . המתאימה לכל אחד על פי הנתונים האישיים שלו

לתת מענה להתמודדות עם התנהגויות אכילה ותפישת הגוף באמצעות  הינה מטרת הטיפול בשפת האכילה 

 )איילת קלטר(  מקצועי.החברתי והשמטרתה להוביל שינוי בשיח האישי,   שינוי השפה, 

כלים קוגניטיביים התנהגותיים מהגל השלישי של ה  ,   משלבים כלים של פסיכולוגיה חיוביתהטיפול בתהליך 

CBT( הכוללים קשיבות ,mindfulness( וקבלה )acceptance)  .)וידע פסיכותרפי )איילת קלטר 

מוצאים יחד את האכילה הבריאה: זו המורכבת לא רק מהאוכל וערכיו התזונתיים, אלא גם  במהלך הטיפול 

מה   ת האדםמערכים של הנאה והתענגות, ומתמקדים בלמידה של הקשב לגוף ולנפש, כי הם אלו המנחים א

לזהות רעב ושובע אותנטיים   ,דים להקשיב לצורכי הגוףלומ  "שפת האכילה"ב  טוב לו לאכול, מתי, כמה ולמה.

מתי ואיך מתוך   ,כמה ,לומדים לא לגלוש לאוטומט שמנהל את האכילה ולבחור מה לאכול ,ואינדיווידואליים

 התבוננות נטולת שיפוט.  

. זו הפרעה שפוגעת בכל תחומי החיים  בתמיכת הסביבההפרעת הקשב היא הפרעה שההתמודדות עימה תלויה  

אם תרצה תצליח"   , לקלישאה המוכרת "יש לך פוטנציאל במקרה זהומהווה צוואר בקבוק למימוש פוטנציאל. 

  , רצון מוטעית לעיתים. שניתשאין לאדם  הנחת היסוד ראשית, .  כפי שהוסבר  ישנו הסבר נוירולוגי/ ביולוגי

  . כדי להוציא מן הכוח אל הפועל פוטנציאל, יש צורך צליח"רצון ופוטנציאל אינם מספיקים כדי "לה

 בהתאם למטרה ובתאום עם התנאים הקיימים. ניםבתפקודים ניהוליים ביצועיים נגישים, מסונכרנים ומתוזמ

העלתם   ,רצונותיו ,מטופל לבחינת ערכיו, העדפותיו, שאיפותיוההטיפול בגישת "שפת האכילה" חושפת את  

ך שימת דגש על איכות חיים מיטבית בהתאם למבנה הפיסיולוגי שמכתיב את משקלו  למודעות ושיומם, תו 

 . קיומנוכלים לקבל את כאבי החיים והסבל המובנה מעצם רכישת  תוך ו

מאותגרי הקשב והתפקודים הניהוליים קשיבות ובחירה דורשת   אצל .לגוף הינו כלי מרכזי בתהליך קשיבות 

נדרשת הפעלה של התפקוד הניהולי המאפשר ויסות עצמי ועיכוב תגובה, מיקוד   , עצירה והשהייה, כלומר

  , אך לבעלי הפרעת קשב היא לא תהווה בהכרח בסיס לשינוי התנהגות. הפער , והתמדה. המודעות חשובה מאוד

  תועלתו  ולכן תהליכים של שיקולי עלות ,שימוש ויישום שלו בזמן אמת פגועבין בין ידע ל  צוין,כפי שכבר 

 ומודעות אליהם אינם מספיקים. 

עלות  שיקולי  מתרגמים ,אוטומטיבאופן באופן תקין, כמעט אנשים שהתפקודים הניהוליים שלהם פועלים  

וניסיון   ידעהבנות, תובנות, פועל באופן קוהרנטי ומתואם בין שאינו מאותגר קשב אדם .  לכלל מעשה תועלתו



 

13 
 

מחקרים  ב  .קשר לרמת אינטליגנציה ולרמת הבנה ן אי ,מסתבר , ביצוע הלכה למעשה בזמן אמתל .קודם

יש את   לאנשים עם הפרעת קשבכי התברר   ,מהצורך בביצועבאופן נפרד הבנה הרלוונטיים  ה ו שבדקו את הידע 

אם מציגים  , יותר מזה(.  ( Hershko, H., et al. 2019 ת לשלוף ידע ויש להם את ההבנה הנדרש תיכולה

קשורה לאדם אחר, הם יגלו  יא ה ותועלת ולפעול בהתאם  וסיטואציה שבה יש צורך לשקול עלות  בפניהם 

  מתרחשת  הדרמה יעילה והולמת.  ,לנתח את הסיטואציה ויגיעו למסקנה והמלצה מותאמת יכולת מצוינת

  זו  . בסיטואציהכאשר אדם מאותגר קשב ותפקודים ניהוליים ביצועיים יצטרך להתמודד עם סיטואציה דומה

  , לא תשרת באופן יעיל את מטרותיולרוב התפקודים הרלוונטיים לא יהיו נגישים באופן יעיל והפעולה שיבחר 

 מצטער עליהם בדיעבד. הוא שוב ושוב בחירות ש בוחר וכך אותו אדם 

גישה  כח את הקוד לכספת ואין לו ו שהוא  -ו שזקוק לברגע ש  מלאה בכסףאני מדמה דרמה זו לאדם לו כספת 

 למשאבים שלו...  גישהלכסף, אין לו 

הפרעת הקשב הינה הפרעה שקופה שהאתגרים שהיא מציבה עשויים לבוא לידי ביטוי בכל תחומי החיים.  

וחלק נכבד מהאנשים הלוקים בה,   , לא ממשים פוטנציאל ,יראו לאחרים "מבוזבזים"שי חלקם יהיו אנשים 

כך שכלפי חוץ נראה כי חייהם מנוהלים והם מגשימים את   , וחלקם הגדול עם קריירה םייהינם אינטליגנטש

עצמם, אך אין רואים כלפי חוץ כמה מאמץ הם משקיעים, ואיך הצלחה בתחום אחד נוטלת משאבים מיכולת  

,  צחורים ואציליים ,את אלה אני רואה כברבורים ששטים בנחת באגם, לבנים .לנהל תחומים אחרים בחיים

 אך מי שמביט בהם אינו רואה את עבודת "הרגליים" שהם משקיעים מתחת לפני המים. 

ללא הבנת הלקות  ליקוי נוירולוגי , טיפול באמצעות גישות התנהגויות  נה הי  , כפי שהוצג והודגם , הפרעת קשב

התסכול של האדם  , ובטווח הארוך נידון לכישלון ואף להעצמת  מוגבל  הנוירולוגית בבסיס הפרעת הקשב

 המאותגר, שאינו מצליח לפעול וליישם בהתמדה הבנות וכלים שרכש בטיפול. 
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 סיכום ומסקנות

 

הפרעת קשב עשויים לבוא  בעלי אצל אנשים  ניהוליים/ביצועיים הליקויים בתפקודים  ה  הוצג כיצדבעבודה  

על  הממצאים המחקריים המעידים מ כמו כן הוצגו חלק   .על ניהול התנהגויות אכילהלידי ביטוי ולהשפיע 

   (.2014רזיאל, א.  )ת קשב והפרעוהפרעות אכילה  קומורבידיות של

המחוייבות הנגזרת  בנוסף, הוסבר כי ידע ומודעות לערכים מיטיבים אצל אנשים להם הפרעת קשב ותחושת 

בחירות מיטיבות בזמן  לכדי ליישם ובעיקר להתמיד בפעולות הדרושות לשינוי התנהגות ו  יםמספיק  םמהן אינ

אמת. וזאת בשל הליקויים בתפקודים הניהוליים שתפקידם הוא הוצאה מן הכוח אל הפועל. הנתק המובנה,  

  , ד לאורך זמן בפעולות המתבקשות. כמו כןלעיתים קרובות פוגם ביכולת ליישם ולהתמי , שמקורו ביולוגי

, כמו באכילה קשובה, עשוי להיות מאתגר ומתסכל בשל היותו קשה  קשיבותהנפלא   השימוש בכליהובהר כי 

 ליישום.  

הכרחי לטיפול ולליווי  הוא הפרעת הקשב והשפעתה על התנהגויות אכילה  על ידעה פי כך ניתן להסיק כי ל

אם מתעורר חשד אצל המטפל בהתנהגויות כי   הקשורים בהתנהגויות אכילה ודימוי גוף.אנשים עם אתגרים 

פעולה בין המטפלים חשוב ביותר  ההאבחון ושיתוף פסיכיאטרי.   חשוב להפנות לאבחון   ,מדובר בהפרעת קשב

 .  הישגי הטיפולויכול למקסם את 

ניהול האתגרים של  ף לא יופרד מטיפול בשטיפול בהתנהגויות אכילה/הפרעות אכילה ודימוי גו מומלץ , כלומר

בהתנהגויות אכילה אצל  אני מציעה להגדיר טיפול  .ביצועיים הלקויים/הקשב והתפקודים הניהוליים הפרעת

מבוסס טיפול בתפקודים ניהוליים ביצועיים   גוףבהתנהגויות אכילה ודימוי כטיפול  אנשים עם הפרעת קשב  

ידי מטפל  -בשיתוף פעולה, או בהתמחות בשני הנושאים על  ,כפי שנאמר ,דבר זה יכול להתקיים .בהפרעת קשב

 אחד. 

  ך ותמ מועיל לתהליך הטיפולי. היא יכולה ליכולה להיות המשך לתמיכה הדדית קבוצה  כילהוסיף  אני מבקשת 

המשתתפים מזכירים האחד לשני את  כש  ,המחייה את המוטיבציה  להוות מרחבו שגי הטיפול, היבשמירה על 

אנשים שהתמדה  חשובים ל תמיכה וליווי שלמדו בתהליך הטיפולי ולעודד התמדה בשימוש בכלים שרכשו.

   נה בקושי הביולוגי שלהם. בהינה אתגר מו
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