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 ב"ה 

 " ADHDקורס "אימון אישי  

 מטרות הקורס: 

  .היכרות עם הפרעת קשב וריכוז: תסמינים ואבחון; תופעות נלוות 

  פסיכולוגיות להסבר  נירולוגיות והבנת התופעה: שונות, ייחודיות או לקות; תיאוריות

 התופעה. 

  טכניקות אימון המתאימים ל למידתADHD ופיתוח מיומנויות לעבודה עם ילדים ונוער ,

 תוך התבוננות פנימית ושיח אודות הקשיים שלהם וההתמודדות בדרך הנכונה. 

  קהל יעד:

  לאנשי מקצוע העובדים עם אוכלוסיות אלו והמעוניינים להרחיב את ארגז הכלים שלהם

 בעבודתם. 

  ,ההאוכלוסייכמו"כ להורים ולכלל , יועצים, מטפלים, מדריכיםאנשי חינוך והוראה 

 . ADHDבתחום האימון וה המעוניינים לקבל הכשרה מקיפה

 

  צוות הוראה:

  הרב אלכסנדר מושקוביץ, מאבחן דידקטי ויועץ רגשי, הקורס יועבר ע''יBA . 

  ס. מגד פסיכיאטר, מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, מנהל  ד"רובהשתתפות

 המרכז לבריאות הנפש "אברבנאל" ומאבחן באגף הטיפולי במרכז הביננו.  -מחלקת נוער 
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  נושאים מרכזיים:

 .מאפייני הפרעת קשב וריכוז, והשפעתם על מגוון תפקודים אישיים וחברתיים 

  ילד שלא מקשיב, סובל מהפרעת קשב וריכוז. אבחון וזיהוי מוקדם, האם כל 

  הבנת דפוסי החשיבה של בעלי הפרעת קשב, תיאוריות פסיכולוגיות שונות, והתייחסות

 להשלכות על לימודי הקודש. 

  היכרות עם המענה הטיפוליים הקיימים ובחינת התאמתם למתקשים, טיפול תרופתי

 והמסתעף, כישורי למידה והשימוש בהם. 

  יכולת אמפטית על בסיס הבנת החוויה הפנימית של התופעה ומתוך התבוננות  הגברת

 . פנימית לתגובות שהתופעה מעוררת אצל ההורה/ מטפל/ מאמן 

 

  דרכי הוראה:

   הרצאות עיוניות בליווי הדגמה מעשית ותרגול תוך שילוב מצגות מרתקות. הקורס כולל

 .אינטגרציה של פרקטיקה ותיאוריה 

  קריאת  שעות אקדמאיות )כולל שיעורי בית ו 55מפגשים שבועיים,  12הקורס כולל

   .הלימודים מתקיימים בשעות הערב, מאמרים מקצועיים( 

 לאור המצב וההגבלות של משרד הבריאות אנו פותחים את הקורס בשידור חיי בזום    

zoom-   שיועבר אונליין. 

 18/11, 11/11, 4/11, 28/10, 21/10, 14/10 עי בשבוע בתאריכיםיימי רב ;םכייתאר  ,

 ערב. ב 10:00עד  8:00בין השעות , 30/12, 23/12, 16/12, 9/12, 2/12, 25/11
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  חובות הקורס:

   %80נוכחות חובה לפחות. 

  .השתתפות פעילה בתרגילים והתנסויות 

  שתוגש במשך הקורס. קריאה חובה, מתוך רשימה המאמרים המקצועיים 

 והגשת דוח כתוב על התהליך. –העברת תהליך אימוני 

  תעודה:

  לעומדים בדרישות הקורס בהצלחה תוענק תעודה המעידה על סיום שלב הלימודים

קבלת התעודה מותנית 'איגוד המאמנים האישיים', בשיתוף  'הביננו 'מטעם מרכז 

 . ADHDסיום קורס זה מאפשר לבוגריו לעסוק באימון  ,בעמידה בכל דרישות הקורס

 .התוכנית וסדר השיעורים יכולים להשתנות מעת לעת, לפי החלטת המרצה בהתאם לדרישת הקורס והנהלת הביננו  *

 

  שכר לימוד:

  :ש''ח  1850עלות התכנית 

  :בכרטיס אשראי 5תשלומים בשיקים,  3אפשרויות פריסת תשלומים. 

  02-5822-851לפרטים נוספים ולהרשמה בטל המזכירות   

 course@havinenu.comאו בדוא"ל 

 



 ב"ה 

 ADHDקורס אימון  - סילבוס

  

 

 תוכן המפגש  נושא המפגש  מפגש

 . הפרעת קשב  ימה 1

 

❖  -ADHD  .מנגנון הקוגניטיבי 

❖  -ADHD.מנגנון הנוירולוגי 
❖ - ADHD .נוירולוגי או גורם רגשי 
 מנגנוני קשב.  3 ❖

 תהליך האבחון.  ❖ אבחון הפרעת קשב.  2

 . אבחנה מבדלת ❖

 קריטריונים ואבחון הפרעת קשב. ❖

 .והמשמעויות MOXOמבדק  ❖

 מנגנון התרופות והשפעתם. ❖ קשב ותרופות.  3

 משפחות התרופה, ודרכי הפעולה. ❖
 התאמה ומעקב ואיזון.  ❖
 תופעות לוואי, ודרכי טיפול. ❖
 ריטלין, בעד או נגד. ❖
 מיתוסים וריטלין. ❖

 כשהפרעת קשב פוגש הפרעת במצבי רוח )ביפולרי(.  ❖ אבחנה מבדלת.  4

 . סוגיות באבחנה מבדלת ❖

 . של הנוער והמתבגר יהעל ידי ד"ר ס. מגד מומחה בפסיכיאטר עוברת סדנה ה

 אימון אישי כללי.ב אקטיבי-מודל קו ❖ אימון אישי.  5

  ADHDאימון אישי ל ❖
 אימון לבניית ביטחון עצמי. ❖
 טכניקות לגיוס טיפולי. ❖
 לטיפול בהפרעת קשב.   ”MCT"גישת  ❖

 .לקשיים קשביים CBT גישתטכניקות מ ❖ המשך אימון אישי. 6

 . מודל אפרת ❖

 ותיקונם. זיהוי עיוותי חשיבה ❖

 . ACT  גל השלישיטכניקות מ ❖

 תפקודיים ניהוליים והתארגנות. ❖ תפקודיים ניהוליים.  7

 דרכי זיהוי וגורמי הקושי. ❖

 טכניקות ואימון התנהגותי.  ❖

 איטי. יקצב קוגניטיב ❖

  הפרעת התנהגות 8
 . וסרבנות 

 ? ODD ,CDמהו  ❖

 קריטריונים אבחוניים. ❖
❖ ODD ?גורם רגשי או מזג 
 הילד המרדן או השובבים של פעם? ❖
❖ ODD - .פרוגנוזה 
 התייחסות ודרכי טיפול.  ❖

 כלים להדרכת הורים  ❖ הדרכת הורים.  9
 עיצוב התנהגות ❖
 דיאדי יסודות  ❖

 טיפולים נוספים.  10

)מה הם ולמי  

 מתאימים?( 

 רכיבת סוסים.  ❖

 ריפוי בעיסוק. ❖
 הצלבה )רביב(. תרגילי  ❖
 נוירופידבק. )ביופידבק(. ❖
 אימונים ממוחשבים. ❖
 פתרונות טבעיים, הומאופתיים.  ❖
 תרפיה )אומנות, מוסיקה, פסיכודרמה. מים(.  ❖

 מהן לקוית למידה?  ❖ קשב וקשיי למידה.  11

 פתרונות ודרכי התמודדות עם קשיי למידה. ❖
 .ADHDעם בעלי  הטכניקות לשיפור הלימד ❖

12 ADHD   .כשהפרעת קשב פוגש קשיים תקשורתיים. ❖ וקשיי חברה 

 דומה ושונה להפרעת קשב.   ASD ,SCD  ,?NVLD ימה ❖

 טכניקות לפיתוח קודים חברתיים ושיפור המצב החברתי.  ❖

 והאם זה רק לאנשי מקצוע?  DIRמהו  ❖



    


