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 :הסדנהתיאור 

והיפראקטיביות   קשב  בקרב    (ADHD)הפרעת  והשכיחות  המוכרות  ההפרעות  אחת  ילדים. היא 

ללוות אותו גם כמבוגר.    ט וממשיכהמים רבים בחייו של הפרניכרת בתחושל ההפרעה    התשפעה

נערוך   בסדנה זוהחשיבה המחקרית והטיפולית לגבי הגדרתה ומקורותיה השתנו במהלך השנים.  

ההגדר עם  זו  היכרות  להפרעה  העדכניות  ה  ות  ה    DSM-5לפי  תהליך  DC 0-5ולפי  את  נכיר   ,

והכ בהם  האבחון  זישממשתלים  בתהליך  א ם  נדגיש  חשיבותה,  את   ת  נכיר  המבדלת,    האבחנה 

בבגרות. ביטוי  לידי  באה  היא  כיצד  נראה  ולבסוף  ההפרעה  של  ההיקף  רחבות  לאורך   ההשפעות 

בית  סדנהה הגן,  במסגרת  חינוכית  לפרקטיקה  והתיאורטי  המחקרי  הידע  את  הספר    נתרגם 

 .והמשפחה

 

 : נושאי הלימוד

 ADHDשל הפרעת  םיורמיינים וגהגדרות, מאפ

 על חייו של הפרט וסביבתו  ADHDההשפעה של הפרעת

 ADHDהפרעות וקשיים המשולבים עם הפרעת   -נלווית תחלואה

 דרכי אבחון והערכה 

 דרכי טיפול

 ADHDבוגרים עם סטודנטים ומ

 

 : והרכב הציון הסופי דרישות הקורס

 10%מפגשים בחובה . השתתפות 1

 90%הסמסטר עבודה בסוף . 2

 60ציון עובר . 3

 

 



 :מפגשיםלוח 

 

 סדנה נושא ה  תאריך 

 ADHDורמים של הפרעת הגדרות, מאפיינים וג 1 סדנה 20.10.2020

 המשך -ADHDורמים של הפרעת הגדרות, מאפיינים וג 2 סדנה 27.10.2020

 בלימודים   ADHDההשפעה של הפרעת 3 סדנה 3.11.2020

 הרגשיתי ובתחום החבר  ADHDתערשל הפההשפעה  4 סדנה 10.11.2020

 על יחסי הילד עם המשפחה   ADHDההשפעה של הפרעת 5 סדנה 17.11.2020

 מודל טיפולי  - ADHDההשפעה של הפרעת 6 סדנה 24.11.2020

 קומורבידיות 7 סדנה 1.12.2020

 דרכי אבחון והערכה  8 סדנה 8.12.2020

 תיתוגההתנ תית,תרופ -דרכי טיפול 9 סדנה 15.12.2020

 , מערכת חינוכית CBT -דרכי טיפול 10 נהסד 22.12.2020

 ספות ומניעהשיטות טיפול נו -דרכי טיפול 11 סדנה 29.12.2020

 ADHDמבוגרים עם סטודנטים ו 12 סדנה 5.1.2021

 כוםסי 13 סדנה 12.1.2021
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