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( היא אחת ההפרעות המוכרות והשכיחות בקרב ילדים. ADHDת קשב והיפראקטיביות )הפרע
השפעתה של ההפרעה ניכרת בתחומים רבים בחייו של הפרט וממשיכה ללוות אותו גם 

כמבוגר. החשיבה המחקרית והטיפולית לגבי הגדרתה ומקורותיה השתנו במהלך השנים. 
, DC 0-5ולפי ה  DSM-5יות להפרעה זו לפי ה בקורס זה נערוך היכרות עם ההגדרות העדכנ

נכיר את תהליך האבחון והכלים בהם משתמשים בתהליך זה, נדגיש את חשיבות האבחנה 
המבדלת, נכיר את ההשפעות רחבות ההיקף של ההפרעה ולבסוף נראה כיצד היא באה לידי 

חינוכית  לאורך הקורס נתרגם את הידע המחקרי והתיאורטי לפרקטיקה ביטוי בבגרות.
 במסגרת הגן, בית הספר והמשפחה.

 ADHDהגדרות, מאפיינים וגורמים של הפרעת 

 דרכי אבחון והערכה

 ADHDהפרעות וקשיים המשולבים עם הפרעת  -תחלואה נלווית

 על חייו של הפרט וסביבתו  ADHDההשפעה של הפרעת

 דרכי טיפול

 ADHDסטודנטים ומבוגרים עם 



 * הקורסוהרכב ציון דרישות 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשימה ביבליוגרפית:
 

 .77–71, 10נפש, היבטים תרבותיים.  - ADHD(. 2002ארזי, ש' והטב, י' )

 

משימה בלתי  -מים לקיומה של הפרעת קשב וריכוז בגיל הרך(. רמזים מוקד2013ברגר, א. )

(. רכס פרויקטים 9-34. )עמ' קשב וריכוז בגיל הרךאפשרית? בתוך פ.ש. קליין וד. גבעון )עורכות(, 

 חינוכיים בע"מ.

 

( להפרעות שינה ועירות. ADHD(. יחסי הגומלין בין הפרעת קשב וריכוז )2004גולן, נ' ופילר, ג' )

 .680–676, 143, הרפואה

 

(. דרכי אבחון של קשיי קשב אצל ילדי גן. בתוך בתוך פ.ש. קליין וד. גבעון )עורכות(, 2013לבב, מ. )

 (. רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ.109-128. )עמ' קשב וריכוז בגיל הרך

 

לגדול אחרת, עולמם הרגשי והחברתי של ילדים בעלי לקויות למידה, קשב (. 2009פלוטניק ר. )

 . הוצאת יסוד.ריכוזו

 

חווית ( הורים במפגש עם המוח המיוחד של ילדם. בתוך כהן א.עורכת. 2007זיו, נ. וכהן, א. )-עופר

 .(. אחיאסף215-252)עמ'  .ההורות, יחסים התמודדויות והתפתחות

 

 (. הפרעת קשב וריכוז בגיל הרך: אפיוניה הייחודיים ומהלכה2001קרן, מ', מנור, א' וטיאנו, ש' )

 .1024–1021 ,140הרפואה, מינקות ועד גיל הגן. 

 

 משקל בציון הסופי **

        חובה __       % ______  -  ות נוכח

   % ______  - בחנים ***

 % ______  -  עבודות

 %100   -  מבחנים

 % ______  -  סיורים

 100% -  סה"כ
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 יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים. *

 אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר. **

 על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם. ***


