
 

 

 קורס למנחי קבוצות הורים

 ADHD-המודל הרב מימדי לטיפול ב

 מטרת הקורס

(  וקשיים נלווים ADHDבלקויות קשב וריכוז ) הכשרת מנחי קבוצות הורים לילדים ובני נוער בתחום הטיפול

מתן ידע והבנה מעמיקה אודות מאפייני הלקות, השפעותיה על הילד ועל המשפחה כולה ומתן כלים  –

הורית טובה יותר באופן שיאפשר להורים ביסוס תקשורת   ADHDיישומיים ועקרונות חינוכיים מותאמים 

 תוך חיזוק וביסוס סמכותם כהורים וכמחנכים את ילדיהם.

 קהל יעד

חינוך המעוניינים להרחיב ולהעמיק הו ת הורים ולאנשי מקצוע מתחום הטיפולקבוצוהקורס מיועד למנחי 

ולהעשיר את ארגז הכלים המקצועי שלהם בכלים (  (ADHDלקות קשב וריכוז את הבנתם בנושא של

ובני לשיפור תקשורת הורית, הצבת גבולות וחיזוק סמכותם של ההורים לילדים  במטרה לתרום יישומיים

 עם לקויות קשב וקשיים נלווים.ו נוער שאובחנ

 היקף הקורס

.                                      שעות אקדמאיות 48  בהיקף של –שעות  7 בנימפגשים שבועיים  8 קורסהמשך 

 בבוקר. ביום שישישיתקיים  למעט מפגש אחד בשעות הבוקר בימי שלישיהלימודים יתקיימו 

 ומועדים מיקום 

 במועדים הבאים: בבנימינההלימודים יתקיימו 

 שעות       תאריך                              

22/11/16    9:00-13:30 

29/11/16    9:00-13:30 

6/12/16    9:00-13:30  

13/12/16   9:00-13:30 

20/12/16    9:00-13:30 

  לא יתקיים מפגש –חנוכה     27/12/16

 )יום שישי( 9:00-13:30    6/1/17

10/1/17   9:00-13:30 

17/1/17   9:00-13:30 

 

 



 הלימודים

תוכנית הכשרה מקצועית וייחודית בטיפול, אימון והנחיית קבוצות הורים לילדים ובני נוער שאובחנו עם 

 הפרעות קשב וריכוז וקשיים נלווים. תכנית הקורס תאפשר הבנה מעמיקה אודות: הפרעת קשב וריכוז,

הגורמים לה, המאפיינים ומה נדרש לצורך אבחון הלקות אצל ילדים ובני נוער. באמצעות מתן ידע מדעי 

(  תתאפשר הבנת משמעותם הרחבה  של לקויות קשב וריכוז והקשיים הנלווים evidence basedועדכני  )

, אחיו ואחיותיו ובני להם אצל ילדים ובני נוער השפעת והשלכות קיומן של הלקויות על הילד עצמו, הוריו

                                                    משפחתו הרחבה.                                                                                                                

מיושמים בהצלחה במרכזי טיפול הקורס יתמקד במתן ותרגול הלכה למעשה כלים יישומיים המוכרים ו

(, כלים אפקטיביים מתחום הפסיכולוגיה CBTהתנהגותיים )-בקשב וריכוז ברחבי העולם. כלים קוגניטיביים

( לילדים CPSפתרונות יזומים בשיתוף פעולה ) -החיובית וכלים מהמודל הייחודי של ד"ר רוס גרין

 עיות.ית, עמידה בתסכולים ופתרון בהמתקשים בגמישות מחשבת

 

 צוות הקורס

. מומחית ADHD-עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת משפחתית ומאמנת ל –( MsW) –רויטל קירשברג 

( ומומחית בטיפול בקשיים בתפקודיים ניהוליים אצל ילדים ובני נוער. ADHDבטיפול בלקויות קשב וריכוז )

 .ADHDמדריכת הורים, מעבירה הרצאות, סדנאות והשתלמויות בנושא 

רופאת ילדים מומחית, בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים )הדסה( ובית  –.( M.Dד"ר אסנת צפריר )

( בילדים ובני נוער. ADHDחולים מאיר. מוסמכת משרד הבריאות לאבחון ולטיפול בהפרעות קשב וריכוז )

 מנהלת מרכז "בשביל הקשב".

שינה לגיל הרך. מלווה משפחות בתהליכי בניית  מנחת קבוצות הורית בוגרת מכון אדלר ויועצת –מיכל רז 

שנים. מעבירה הרצאות ומנחה קבוצות הורים בדגש על בניית  5חודשים ועד  5הרגלי שינה לילדים מגיל 

 וך לעצמאות ואחריות וסמכות הורית.תקשורת, חינ

 

 

 

 

 

 



 תכנית הלימודים

 הפרעת קשב מהי?

 של ביולוגי -הבסיס הנוירוADHD  

  לקות קשב וריכוז רפואי הנמצא בבסיס-הפיזיולוגיבט הבנת ההי -

     הקיימים: הסוגים השוני 5DSM-האבחון הלקות על פי  סימפטומים הדרושים לצורך -

 וההבדלים ביניהם  

 ( comorbidityאבחנה מבדלת ותחלואה נלווית ) -

הטיפול , ניפוץ    הסיבות למתן טיפול תרופתי, השפעות  -הטיפול התרופתי בלקות קשב וריכוז -

  אודות השפעת התרופות ומשמעותםמיתוסים ודעות קדומות 

  בישראל: השפעתן וההבדלים ביניהן סקירה על מגוון ומכלול התרופות הקיימות היום  -

 

  הבסיס הקוגניטיבי שלADHD  

מיומנויות  - עפ"י ד"ר ראסל בארקליותפיסה  תהליכי חשיבה קוגניטיביים שלהחסרים חמשת ה -

  ד"ר רוס גרין     תסכולים ותפקוד לקוי עפ"י יביות מעוכבות המשפיעות על ריבויקוגניט

הבנת המשמעות של תפקודים אלו, הכרות רחבה עם מכלול התפקודים  -תפקודים ניהוליים -

 עפ"י ד"ר פג דוסון וד"ר ריצ'רד גואייר. השפעתם על התפקוד התקיןחשיבותם והניהוליים, 

 

 פסיכולוגי של -הבסיס הרגשיADHD  

 סיכולוגיה החיובית  ברוח הפ ADHD-כוחות, כישורים וכישרונות והתבוננות ב -

 ADHDעולמם הפנימי של ילדים ובני נוער עם  -

מהי מוטיבציה , שישה סוגי מוטיבציות עפ"י ריצ'רד לאבוי ויחסי הגומלין בין יכולות למוטיבציה  -

 בהערכת תפקוד.

 

 השפעת ה- ADHD הסביבה הקרובה על המשפחה ועל- 

 הורות לילדים מאותגרי קשב -

 יחסים בין אחים -

  אקלים משפחתי -

מקורות תמיכה בסביבה והשפעת קיומה של לקות על היחסים עם המשפחה הרחבה ועל  -

 .יחסים חברתיים הן של הילד עצמו והן של המשפחה

 

 מהי לקות שקופה  - הלקות השקופה 

כיצד זה משפיע על ההתפתחות הפסיכולוגית, הקוגניטיבית והתפקודית של ילדים ובני נוער  -

 ADHDעם 

 

 המפגש בין היכולות שהתפתחו לבין תפקודם והתנהגותם של ילדים ובני נוער עם ADHD 

שפעתם על ההתפתחות התקינה על ה -מיומנויות תפקודיות הבאות לידי ביטוי בהתנהגות  -

 הזמןציר 

  תעד לסיום גיל ההתבגרומהלידה  ת לשלבי ההתפתחות השוניםהתייחסו -

 המפגש המאתגר בין המשימה ההתפתחותית בהתאם לגיל לבין התפקוד ההתנהגותי  -

 



 ADHD לים יישומיים מותאמיכ

 הלכה למעשה –מרכזיים  הליכים וכלים 

 כלים ואמצעים לבלימת אלימות ברוח ההתנגדות הלא אלימה עפ"י חיים עומר -

שאלון להערכת היכולות המעוכבות  הילד באמצעותמיפוי יכולות ובעיות ייחודיות של  -

(ALSUPעפ"י ד"ר רוס גרין) 

 עפ"י ראסל בארקלי ADHDטיפוליים בגידול ילד עם -חמשת העקרונות החינוכיים -

 .עפ"י ד"ר רוס גרין( CPSלפתרון בעיות משותף )עבודה )פרוטוקול( מודל  -

בנושאים של חיזוק מוטיבציה פנימית אצל הילד,  ADHD-אימוניים ללמידה ותרגול של כלים  -

ארגון והתארגנות, "מסלולים עוקפים" לנטייה לדחיינות, כללי אצבע לצורך בניית שגרות חיים, 

ניהול שעות פנאי, התמודדות עם ווכחנות, הכנת שיעורי בית, שקרים, צפייה בטלוויזיה, מחשב 

 .ושאר מסכים

 

 (הפורמאליות והבלתי פורמאליות)עבודה עם מערכות החינוך עקרונות מנחים ל  

 מדריך -מורה, הורה-וק הברית הורהיצירת וחיז -

 ותקשורת חיובית, מעצימה ובונה בין ההורים למחנכים ולמדריכים. שמירה על קשר רציף -

 

 

 תעודה

בהפרעות קשב בסיום הקורס תינתן תעודה המעידה על השתתפות בקורס מטפלים ומנחי קבוצות הורים 

 ( וקשיים נלווים על פי המודל הרב ממדי, מטעם מרכז "בשביל הקשב".ADHDוריכוז )

בוגרי הקורס יוכלו לקבל הדרכה פרטנית/קבוצתית שתועבר על ידי רויטל קירשברג )בתוספת תשלום אך 

 בהנחה משמעותית(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עלות והרשמה

 ₪ ,5022 – עלות הקורס

)הינם חלק מסך העלות של הקורס אך לא יוחזרו במידה של ביטול( ישולמו ₪  100על סך  – דמי הרשמה

 במועד ההרשמה.  באשראיבהעברה בנקאית או 

 

 אופן התשלום

 תינתן למשלמים בתשלום אחד 5%ניתן לשלם בהמחאה במועד פתיחת הקורס. הנחה של  .1

תאריך  :ועד פתיחת הקורסשיינתנו כולם במ בשלושה תשלומים שווים לשלם בהמחאות ניתן .2

  (4/11/16יהיה ליום פתיחת הקורס )ההמחאה הראשונה 

 (6/12/16) חמישימפגש הההמחאה השנייה יהיה לתאריך ה תאריך

 (6/1/17החודש שלאחר סיום הקורס ) תאריך ההמחאה האחרונה יהיה לתחילת

 מדיניות ביטול והחזרים

של הקורס בלבד. החזר כספי יינתן בניכויי חלקם  ניתן לבטל את ההרשמה לקורס עד תום המפגש השני

 היחסי של השיעורים בהם השתתף הנרשם. בתום המפגש השני לא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי.

 

פתיחת הקורס מותנית במספר מינימום של נרשמים. במקרה של אי פתיחת הקורס עקב מיעוט *

 ה ששולמו.משתתפים או מכל סיבה אחרת, יוחזר לנרשמים דמי ההרשמ

 

 לפרטים ניתן ליצור קשר

 052-3756070טל'  -רויטל קירשברג

 kirshberg.r@gmail.com מייל:   

  052-6006650טל'  –מיכל רז 

 michalraz2007@gmail.comמייל:               

 077-3507574מזכירות מרכז בשביל הקשב בטלפון 

 


