
הוראות לביצוע 
תרגילי התכנסות

בבעיות של חולשת התכנסות העיניים 
 (Convergence Insufficency)
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המרכז לרפואת עיניים ילדים



המרכז לרפואת עיניים ילדים

תרגיל התכנסות בעזרת עיפרון

יש לאחוז את העיפרון 
במרחק אורך הידיים, ישר מול העיניים 

ולהתמקד על חוד העיפרון

1

יש לקרב באיטיות את העיפרון לכיוון 
האף תוך כדי התמקדות רצופה 

על החוד

2

כשלא ניתן עוד לראות את החוד כתמונה 
אחת יש לעצור ולהתחיל להרחיק את 
העיפרון עד שמתקבלת תמונה אחת 

ולא כפולה של החוד

3

יש להמשיך ולהזיז באיטיות את 
העיפרון לאף בהתאם להוראות 

הקודמות

4

יש לחזור 20 פעם על קירוב העיפרון 
לאף בהתאם להוראות קודמות

5

בפעם האחרונה למדוד את המרחק 
של העיפרון מהאף ולשמור נתון זה.

6

יש לבצע כל יום 3 סטים של התרגיל, 
כמוסבר
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המרכז לרפואת עיניים ילדים

תרגיל התכנסות בעזרת חרוזים

יש למתוח את החוט עם החרוזים ישר 
מול הייניים כשהקצה הקרוב 

צמוד לאף

1
יש לחזור על התרגיל 3 פעמים

5

יש למקם את החרוז במרחק של 
כ-60 ס"מ מהאף ואת החרוז הקרוב 

במרחק של כ-30 ס"מ מהאף

2
לאחר שמצילח/ ה יש לקרב את החרוז 
הקרוב בכמה ס"מ לכיוון האף ולחזור 

על אותו התהליך
 )מעבר בין חרוז קרוב לרחוק(

6

יש להתמקד בחרוז הקרוב במשך
 5 שניות ולוודא שנראה חרוז אחד בלבד 

)בזמן זה החרוז הרחוק יראה פעמיים(

3
יש להמשיך ולקרב את החרוז לכיוון 
האף עד שמצליח/ה להתמקד על 

החרוז במרחק 2-3 ס"מ מהאף

7

לאחר 5 שניות יש לעבור ולהתמקד 
על החרוז הרחוק ולוודא שנראה חרוז 

אחד בלבד 
)בזמן זה החרוז הקרוב יראה פעמיים(

4
יש לחזור על התרגיל כל יום 

במשך 5 דק'
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מרגישים הדסה חדשה

המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, אינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי.
כל הזכויות שמורות להדסה © אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מאת הדסה.

החוברת מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד 2021.
ניתן לעיין בדפי מידע נוספים של "הדסה" באינטרנט: www.hadassah.org.il באתר: "דפי מידע למטופל/ת"

המרכז לרפואת עיניים ילדים
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