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Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

          ADHD                                  
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ADHD 
 התפתחותית-הפרעה נוירו

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fifth Edition, 
American Psychiatric Association, 2013. 
Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of 
Infancy and Early Childhood 0 – 5, Zero to Three, 2016. 
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ADHD 
 Spectrum -רצף 

Spectrum Project Approach 

 גישה ממדית

את הפסיכופתולוגיה   ממשיגה

 ברצף עם המצב של תקינות 

The Conceptual Evolution of DSM-5 - Regier D, Narrow W, Kuhl E & Kupfer D 
American Psychiatric Association, American Psychopathological Association, 
2011.  
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ADHD 
 Spectrum -רצף 

 הטרוגניות –שונות    

 

 ביולוגיה-נוירו

 נוירופסיכולוגיה

 קליניקה

 הסתגלות -רמת תפקוד 

ADHD symptomatology is best conceptualized as a spectrum: a dimensional 
versus unitary approach to diagnosis - Heidbreder R. 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 2015. 



HYPERACTIVITY 
IMPULSIVENESS 

INATTENTION 

Neurodevelopmental problems 
eg. SOCIAL 

COMMUNICATION, 
LANGUAGE, MOTOR 

DIFFICULTIES  

Cognitive impairments 
eg. EXECUTIVE FUNCTIONS 

DEFICITS 

Emotional 
eg. EMOTIONAL LABILITY, 

IRRITABILITY, ANXIETY 
 links with later depression 

Behavioral 
eg. AGGRESSION, 

HEADSTRONG, HURTFUL 
links with later antisocial 

behavior 

Sensory 
processing 

deficits 
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Neurodevelopmental disorders – Thapar A, Cooper M & Rutter M 
Lancet Psychiatry, 2017. 
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ADHD             
 הפרעה ניהולית                    

Executive Dysfunction/Disorder                     
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Individual classification of ADHD children by right prefrontal hemodynamic 
responses during a go/no-go task as assessed by functional Near Infrared 
Spectroscopy Study - Monden Y et al. NeuroImage: Clinical, 2015. 
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Reduced PFC activation in children with ADHD during go/no-go task: a fNIRS 
study – Miao, S et al. Frontiers in Neuroscience, 2017. 
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ADHD        
                    לאורך החיים             

 Lifespan Disorder – Lifespan Approach            
            

Developmental Psychopathology 

ADHD: diagnosis, lifespan, comorbidities, and neurobiology  
Spencer T, Biederman J & Mick E. Ambul Pediatr, 2007. 
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HYPERACTIVITY/ 
IMPULSIVITY 

HYPERACTIVITY/ 
IMPULSIVITY 

ATTENTION 
DEFICIT 

ATTENTION  
DEFICIT 

+ 

Predominantly Hyperactive/Impulsive Presentation 

Predominantly Inattentive Presentation 

Combined Presentation 

 במהלך החיים ADHD -התפתחות ה
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Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

          ADHD                                  
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 בגיל טרום בית ספר ADHDאין דבר כזה 

 

 

ה  /לפני שהילד/6לפני גיל  ADHDאי אפשר לאבחון 

 כת לבית הספר/הולך

 

 

 ?ADHDת בגיל הרך לבין /ית שעוסק/מה בין לפסיכיאטר
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 העמותה הישראלית
 לבריאות הנפש של התינוק

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinhsHSpr3WAhVM1xQKHYfsAMsQjRwIBw&url=http://www.child-development.org.il/210215/about&psig=AFQjCNEFSKUGtKxcFRzBJjfOjoPMmULW_g&ust=1506324619315060
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 תפקודים ניהוליים
 בגיל טרום בית ספר



Executive Functions 
• A set of processes that all have to do with 

managing oneself and one’s resources in 

order to achieve a goal. 

ניהול המשאבים האישיים         –ניהול עצמי    
• It is an umbrella term for the neurologically-

based skills involving mental control and 
self-regulation.  

ויסות עצמי               –שליטה מנטאלית   
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Assessing Executive Function in Preschoolers 
Anderson P & Reidy N 
Neuropsychological Review, 2012.  
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 "פנימיים"גירויים /עיסוקים
 פעימות הלב, נשימות, כאב, עייפות, רעבמיחושים גופניים •

,  להשיג, להרוס, לפרק, לתקוף, להרגיש בטוח, להתקייםרצונות /דחפים/צרכים•

 לבלוט, להוכיח, לנצח, להתפתח

  התלהבות, אהבה, עצבנות, כעס, תסכול, מצוקה, דריכות, לחץ, חרדהרגשות •

 חוויות מהנות, טראומטיות, חוייות מציפותזיכרונות •

Miriam Peskin MD 29 



 "חיצוניים"גירויים /עיסוקים
 טעמים   –ריחות  –מגעים  –מראות  –רעשים תחושות  •

 תכתיבים, דרישות, ציפיות, בקשות, משימות•

 לוחות זמנים•

 "אחר"נוכחות ה•

Miriam Peskin MD 30 
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Hot Executive Functions 
תפקודים ניהוליים הפועלים במצבים עם מעורבות  •

 .מצבים הכרוכים למשוב או לענישה, אפקטיבית

 

 מבחן המרשמלו•

•Ventromedial Pre-frontal Cortex 

Miriam Peskin MD 32 



Cool Executive Functions 
תפקודים ניהוליים הפועלים במצבים ללא מעורבות  •

מצבים אשר דורשים פעולה אך ללא צימוד  , אפקטיבית

 .  לחיזוקים או ענישה

 

•Lateral Pre-frontal Cortex 
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?מה קורה למנהל  

 ה/ה שמצופה לנהל את עצמו/הילד
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 סימנים של חוסר קשב/סימפטומים

 1קריטריון 
לעתים קרובות לא מצליח לשים לב לפרטים או עושה טעויות של  

 . בעבודה או בפעילויות אחרות, חוסר תשומת לב בלימודים

 

 טועה

 לא מצליח



 סימנים של חוסר קשב/סימפטומים

 2קריטריון 
לעתים קרובות מתקשה לשמור על קשב באופן רציף וממושך בעת  

 .  ביצוע משימות או במשחק
 

 

 לא מקשיב לאורך זמן  



 סימנים של חוסר קשב/סימפטומים

 3קריטריון 
 .לעתים קרובות נראה כלא מקשיב כשפונים אליו ישירות

 

 לא מקשיב כשפונים אליו 



 סימנים של חוסר קשב/סימפטומים

 4קריטריון 
לעתים קרובות אינו מצליח למלא ולעקוב אחר הוראות או לסיים  

לא בגלל התנהגות מרדנית  )משימות לימודיות ומטלות שונות 

 (.מתנגדת או חוסר יכולת להבין הוראות

 

 

 לא עוקב אחרי הוראות

 לא מתמיד



 סימנים של חוסר קשב/סימפטומים

 5קריטריון 
 .לעתים קרובות מתקשה בארגון משימות ופעולות

 

 לא מאורגן

 לא מתארגן



 סימנים של חוסר קשב/סימפטומים

 6קריטריון 
 

מתחמק ואינו אוהב משימות המצריכות  , לעתים קרובות נמנע

 . מאמץ מנטאלי ממושך

 

 

 בורח

 לא משתף פעולה

 לא מתאמץ עצלן

 דחיין



 סימנים של חוסר קשב/סימפטומים

 7קריטריון 
 

לעתים קרובות מאבד חפצים שהינם הכרחיים למשימותיו  

 .ופעילויותיו

 

 מאבד חפצים



 סימנים של חוסר קשב/סימפטומים

 8קריטריון 
 

 .מוסח בקלות ולעתים קרובות על ידי גירויים חיצוניים

 

 

 בוהה חולם

 מבולגן מפוזר



 סימנים של חוסר קשב/סימפטומים

 9קריטריון 
 

 .  נוטה לשכחנות בתפקודי היום יום

 

 שוכח

 לא לומד



 סימנים של חוסר קשב/סימפטומים

 לא בוגר

 אי אפשר לסמוך עליו



 סימנים של  /סימפטומים

 אימפולסיביות-היפראקטיביות



 סימנים של  /סימפטומים

 אימפולסיביות-היפראקטיביות



חשיבות האיתור והטיפול 
 ADHDהמוקדם של 
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 ה/ה עצמו/הילד

 ה  /סביבת הילד
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ADHD 
executive 

dysfunction 



 בדיקת תפקודים ניהוליים

 ניהול הקשב –קשב •

 עיכוב תגובה•

 התארגנות -תכנון •

 פעילות על פי הוראות•

 גמישות•

 זיכרון עבודה•

 פיתרון בעיות•

 בקרה עצמית•
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 שיטות לבדיקת תפקודים ניהוליים

 חצי מובנה/ראיון מובנה –אנמנזה   1•

 סולמות –שאלונים   2•

 בדיקה קלינית  3•

 תצפיות       

 משחקים         

 קוגניטיביים-מבדקים נוירו         

 בדיקות הדמיה מוחית  4•
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 שיטות לבדיקת תפקודים ניהוליים

 חצי מובנה/ראיון מובנה –אנמנזה    1•

 סולמות –שאלונים    2•
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 סימפטומים
 מוסברים –מוסתרים  –חמקמקים  –משתנים 



 שיטות לבדיקת תפקודים ניהוליים

 חצי מובנה/ראיון מובנה –אנמנזה    1•

 

 (ולא הסבר)תאור    

 פרטים    

 מהלך היום   

 פערים   
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 שיטות לבדיקת תפקודים ניהוליים

 סולמות –שאלונים    2•
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BRIEF - P 
 סולם אינהיביציה

 פאזלים או פעילויות משחקיות, מתקשה להתרכז במשחקים•

 אדם או סיפור, אינו מסוגל לסיים תיאור של אירוע•

 מסיים פעילויות או מטלות מהר מדי•

 מוסח בקלות במהלך פעילויות•

 אימפולסיבי•

 מדבר או משחק באופן רועש מדי•

 יותר מאחרים כשנמצא בקבוצה" שטותיות"מתנהג בפראות או ב•

 אינו שם לב כאשר התנהגותו גורמת לתגובות שליליות•

 אינו שם לב לכך שפעולות מסוימות מפריעות לאחרים•

 מאבד שליטה יותר מילדים אחרים בני גילו•
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BRIEF - P 
 סולם מעברים

 קשה לו במצבים חדשים•

 גם כאשר הוא מסכים לבצעה, צריך שיאמרו לו להתחיל במשימה•

 מתוסכל כאשר יש שינוי בתכנית או בשגרה•

 לוקח לו זמן רב לחוש בנוח במקומות או במצבים חדשים•

 אורות בהירים או ריחות מסוימים, מוטרד מרעשים חזקים•

 (בגדים חדשים, ריהוט חדש)מוטרד משינויים בסביבה •

 מתקשה לשנות פעילויות •

 מתקשה לקחת חלק באירועים חברתיים עם אנשים שאינם מוכרים•

 'במקומות וכד, במאכלים, מתנגד לשינויים בשגרה•

 במצבים של עומס או צפיפות מוצף בקלות ומעורר יתר על המידה•
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BRIEF - P 
 סולם שליטה רגשית

 מגיב בצורה מוגזמת לבעיות קטנות•

 יש לו התפרצויות זעם המתחילות בפתאומיות ומסתיימות בפתאומיות•

 מתוסכל בקלות•

 מתפרץ ללא סיבה משמעותית•

 מאורעות פעוטים גורמים לו לתגובות חזקות•

 מגיב בצורה חריפה יותר למצבים לעומת ילדים אחרים•

 פעילויות רגילות מציפות או מעוררות אותו בקלות•

 נשאר מאוכזב במשך זמן רב, לאחר שנתקל בבעיה•

 

 

59 



 BRIEF - P 
 סולם זיכרון עבודה

 זוכר רק את הראשון או האחרון, כשמתבקש לעשות שני דברים•

 מתקשה לפעול כדי להשיג מטרות•

 פאזלים או פעילויות משחקיות, מתקשה להתרכז במשחקים•

 גם לאחר שניתנה לו עזרה, חוזר שוב ושוב על אותן טעויות•

 עושה טעויות טיפשיות בדברים שיודע לבצע•

 מתקשה בפעילויות או משימות עם יותר משלב אחד•

 זקוק לעזרה ממבוגר בכדי להישאר ממוקד במטלה•

 שוכח מה הוא עושה באמצע פעילות•

 אינו מצליח להתמקד בנושא אחד בלבד, כשמדבר•

 אינו משתדל בפעילויות בהתאם ליכולותיו•
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BRIEF - P 
 ארגון/סולם תכנון

 שם את הדברים בצורה לא מאורגנת ומקרית, כאשר מקבל הוראה לסדר•

 גם כאשר הוא מסכים לבצע, צריך שיאמרו לו להתחיל במשימה•

 שוכח מה ביקשו ממנו להביא, כשנשלח להביא דבר מה•

 גם אם מקבל הוראות מדויקות, אינו מוצא חפצים•

 (פעילויות משחק, אכילה, שינה)מתקשה למלא אחר שגרות מוכרות •

מתקשה לחשוב על דרך שונה לפתור בעיה או להשלים פעילות כאשר •
 נתקע

 גם לאחר שקיבל הנחיה לסדר, מותיר אחריו אי סדר שעל אחרים לארגן•

 את התמונה הרחבה במצבים או במטלות" מפספס"נתפס לקטנות ו•

גם כאשר מקבל הוראות  , אינו מוצא דברים בחדר או באזור משחק•
 מפורשות

 גם לאחר שמקבל הנחיות, אינו מסיים מטלות•
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The BRIEF and CPT in Preschoolers with ADHD 

H. Tuna Cak et al. - 2017 
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 שיטות לבדיקת תפקודים ניהוליים

 בדיקה קלינית  3•

 מבדקים -משחקים  -תצפיות         

63 

 סימנים
 מוסתרים –חמקמקים  –משתנים 

 שיתוף פעולה

 הימנעות  

 היעדר נורמות



 שיטות לבדיקת תפקודים ניהוליים

 משחקים : בדיקה קלינית  3•
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 שיטות לבדיקת תפקודים ניהוליים

 משחקים : בדיקה קלינית  3•
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 שיטות לבדיקת תפקודים ניהוליים

 משחקים : בדיקה קלינית  3•
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 שימוש בכלים ממוחשבים
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 שימוש בכלים ממוחשבים
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 מצבים שונים במהלך הבדיקה
 פעילות על פי דרישה/  פעילות ספונטאנית  •

 קוגניטיבית-פעילות מובנית/  פעילות סימבולית •

 פעילות טעונה רגשית/  פעילות נויטרלית  •

 קונפרונטציות/  התייחסות אמפטית  •

  מסויימתפעילות תחת מידה /  פעילות באזור הנוחות  •

 של סטרס

   ההורהללא נוכחות פעילות /  בנוכחות ההורה פעילות •
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דן: הצגת מקרה קליני  
 אנמנזה

 .  הורים עובדים. נפשות 6הבן הצעיר במשפחה בת , בן חמש•

 .  לומד בחטיבה צעירה במסגרת החינוך הרגיל•

הופנה להערכה פסיכיאטרית נוספת לאחר שנבדק בחדר מיון  •
לשם הגיע בשל חשד לסיכון  , של מרכז לבריאות הנפש

 .  אובדני

 :התפתחותי רקע

   .רפואית מבחינה תקין ,ספונטאני :הריון•

   .גרם 3500 לידה משקל ,במועד ,רגילה :לידה•

    .מצהבת סבל ,במועד ח"מביה שוחרר :הלידה אחרי מהלך•
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דן: הצגת מקרה קליני  
 אנמנזה

   .במועדן הושגו הוריו דברי פי על :התפתחותיות דרך אבני•

   .פרידה חרדת או זרים חרדת של היסטוריה ללא•

  יש עדיין .3 בגיל ,מיוחדים קשיים ללא :גמילה תהליכי•

 .לילה הרטבת לעתים

   .בריא כלל בדרך :רפואית היסטוריה•

  משפחה קרובי) ADHD של משפחתית היסטוריה :תורשה

  משפחה קרובי) וסכיזופרניה דיכאון-חרדה של ,(ראשונה בדרגה

   .(שנייה בדרגה
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 דן: הצגת מקרה קליני
 תלונה עיקרית: אנמנזה

".  לא רוצה לחיות"לפני הפנייה לחדר מיון השמיע אמירות •

אני לא רוצה את , להקשיב לירוצים לא "אמירה נוספת היתה 

 ".  המשפחה שלי

 .  גדילה תקינים, משקל, תיאבון•

 .  קשיי הרדמות•

 .  דורש הרבה תמיכה. רמת התפקוד ללא שינוי•

 .  הוא נמצא במצב של דיכאוןמפחדת שמא הילד אם •

 .  אב הילד אינו מבין על מה המהומה•
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 דן: הצגת מקרה קליני
 תלונה עיקרית: אנמנזה

התנהגותית  -קוגניטיביתפסיכותרפיסטית י "בטיפול ענמצא •

...  בשל והוריו מגיעים לפגישות הדרכה תרפיסטית ודרמה 

 ".  בעיות רגשיות"

 

 :  טיפולים קודמים

 בעיסוק  ריפוי     

 רכיבה טיפולית      

 חינוכית  פסיכולוגית י "טיפול ע    
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 דן: הצגת מקרה קליני
 CBCL 1½ - 5 - Achenbach: סולמות

 הוראות אחר במילוי מתקשה – בשקט לשבת מסוגל אינו•

   קשב על לשמור מתקשה – בקלות מוסח – בהקיץ חולם•

 אכילים שאינם דברים לועס•

   לחכות מסוגל אינו – מיד ייענו שדרישותיו מצפה•

 התנהגותו את משנה אינה ענישה – דווקא עושה – מרדן – ממושמע אינו•

 יפצע שמא פחד מספיק מגלה אינו•

 כעסניים רוח למצבי נכנס – סיבה ללא עצוב נראה – דבר ומכל מהר מתוסכל הופך•

 זעם בהתקפי מגיב – יתר לפעלתנות או להתרגשות מעצב במהירות עובר•

 להירדם מתקשה•

 עם צעצועים לחלוק מסרב ,אנוכי – לאחרים מרביץ – אחרים ילדים עם מסתדר אינו•

 חבריו

 לבדו ומתרחק משוטט•
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 דן: הצגת מקרה קליני
 Conner’s Rating Scales: סולמות

   .64 > נורמה הורים קונורס הערכה שאלון•

  ,(81) חברתיות בעיות ,(74) היפראקטיביות ,(76) מרדנות :לנורמה מחוץ ציונים

  קונרס אינדקס י"עפ כללי ציון ,(68) אימפולסיביות-שקט-אי קונרס אינדקס

   .DSM-IV (66) – ה י"עפ ואימפולסיביות היפראקטיביות ,(69)

   .64 > נורמה מורים קונורס הערכה שאלון•

  ,(73) היפראקטיביות ,(73) בקשב בעיות ,(88) מרדנות :לנורמה מחוץ ציונים

  קונרס אינדקס ,(89) חברתיות בעיות ,(89) פרפקציוניזם ,(68) ביישנות/חרדה

ADHD (74), בעיות קונרס אינדקס ,(75) אימפולסיביות-שקט-אי קונרס אינדקס 

-DSM י"עפ קשב הפרעת ,(79) קונרס אינדקס י"עפ כללי ציון ,(76) רגשיות

IV (77), ה י"עפ ואימפולסיביות היפראקטיביות – DSM-IV (74), כללי ציון  

  .DSM-IV (76) -ה י"עפ
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 דן: הצגת מקרה קליני
 להורים -קריטריונים : סולמות

76 



 דן: הצגת מקרה קליני
BRIEF - P 

 מעל הנורמה לגילו: סולם אינהיביציה -1

 מעל הנורמה לגילו: סולם מעברים -2

 מעל הנורמה לגילו: סולם שליטה רגשית -3

 סולם זיכרון עבודה -4

 ארגון/סולם תכנון -5
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 דן: הצגת מקרה קליני
 בדיקה קלינית

הימנעות   –אסוציאטיביות וקושי בהתארגנות  –סקרנות : התנהגות•
 "אני שונא אותך: "בהתפרצות של כעס על אביו –ווכחנות  –

בטלתי את  "? חוגים –" קורה לי די הרבה"? התפרצויות: שיחה•
לא נתנו לי לשחק את המשחק , לא"? למות/לפגוע בעצמו -"החוג

קלאס רויאל זה כן ... הוא שיקר לי ... הוא הבטיח לי ... הכי חשוב 
 .  אין תפיסה של מוות בתור ארוע בלתי הפיך". לגילי

 גם במתיחת קווים, מתקשה מאוד :ציור•

 מאוד מוסח –" אין כאן משחקים שאני אוהב: "משחק•

משחק   –מנסה אך לא מצליח לסיים   :סידור תמונות ברצף: מבדקים•
 קשה לו לעקוב אחרי השתלשלות המשחק  : זיכרון

 "אני מתעצבן כשאומרים לי לאסוף: "סידור החדר: משימה•
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 דן: הצגת מקרה קליני
 דיווח: בדיקה קלינית

 תפיסת חסר ,גרנדיוזית עצמית תפיסה בעל ,נבון ילד :כללית התרשמות•

 הרגשי בוויסות קשיים עם ,ממושמע לא כלל ,והיררכיה סמכות

   .העדינה במוטוריקה וקשיים הקשב ויסות ,והתחושתי

 במצב ,החיצונית בהופעתו מסודר ,גילו כפי נראה דן :חיצונית הופעה•

  .דיסמורפים סימנים ללא .תקין  תזונתי

 לתפקד ויכולת הבודקת עם קשר יצירת ,מההורה הפרידה בעת התנהגות•

 ,מהוריו בפרידה בעייה לו היתה לא ראשונה בפגישה :עצמאי באופן

 ,הבדיקה לחדר להיכנס התקשה ,מאביו להיפרד התקשה נוספת בפגישה

   .ממנו דרש/ביקש שהוא מה דבר קנה לא שאביו התברר :ברח

 ,להתווכח נוטה ,פעולה לשתף מאוד התקשה הוא :פעולה לשתף יכולת•

   .והנחיות בקשות אחר למלא ומתקשה רצונותיו פי על רק פועל ,דעתן
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 דן: הצגת מקרה קליני
 דיווח: בדיקה קלינית

  .המובנים בכל תקינה :ההתמצאות .צלול :מודע•

 ,ניכר פסיכומוטורי שקט באי היה דן :הפגישה במהלך התנהגות•

  ספונטאני באופן דיבר ,להוריו שאלה כשנשאלה התערב ,בחדר הסתובב

 במצב תנודתיות ,טובות ושפתית קוגניטיבית רמות בלטו .לשאלות וענה

   .נמוך תסכול וסף באימפולסיביות להגיב נטייה ,הרוח

  גרפומוטוריות יכולות .רצוניות בלתי תנועות נצפו לא :מוטוריקה•

   .לגילו מהמצופה נמוכות

   .דקות 3 -כ ,לגילו מהמצופה קצר היה :הקשב טווח•

   .לגילו מהמצופה נמוכה היתה :הקשב לויסות יכולת•

קושי  . היו נמוכות למצופה לגילו: התארגנות ויכולת לתכנון פעולהיכולות •
 .  בזיהוי כיוונים
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 דן: הצגת מקרה קליני
 דיווח: בדיקה קלינית

  .תקין היה :החשיבה קצב•

   .אסוציאטיבי לעתים :החשיבה מהלך•

 עדות היתה לא .סוג מכל שווא למחשבות עדות היתה לא :החשיבה תוכן•

 הקונקרטיים והדברים התנאים בהשגת עסוק דן .תוקפניים או אובדניים לתכנים

  הוא :גרנדיוזית עצמית תפיסה מציג הוא .רוצה הוא/להם זקוק הוא אשר

  לא"  .בעולם לשלוט משאלה לו יש .רוצה לא-רוצה הוא ,יודע הוא ,מחליט

 והגנות משאלות)  ."לי להקשיב רוצים לא הם ,שלי המשפחה את רוצה

   (מאניות

  .תואם ,לבילי :אפקט•

  .בפרספציה להפרעה עדות ללא :פרספציה•

 :למצבו תובנה .חלקי באופן לקוי :חברתי שיפוט .תקין :המציאות בוחן•

   .חלקית
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 דן: הצגת מקרה קליני
 ICD - 10 אבחנות 

• F 90.0  Disturbance of Activity and Attention 

• F 82     Specific Developmental Disorder of Motor 

                Function  

• F 91.3  Oppositional Defiant Disorder 

• F 93.8  Other Childhood Emotional Disorders 

• F 98.0  Enuresis 

• Z 62.8  Other Specified Problems 

•             Related to Upbringing 
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 דן: הצגת מקרה קליני
DSM-5     DC 0-5 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

Disorder of Dysregulated Anger and Aggression of 

Early Childhood 

Relationship Disorder 

 

Susp. Sensory Processing Disorders for further 
investigation  
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 דן: הצגת מקרה קליני
 פורמולציה דינאמית

 חולשה בתפקודים בסיסיים של הילד

 משפחה דיספונקציונאלית

 grandiose self  :התפתחות של מבנה מפצה

 ילד המעצב את התנהגות ההורים

 מצב של משבר
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דן: הצגת מקרה קליני  
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 מסרים לקחת הביתה
ללא בירור של , עם אנשי מקצוע" תחנות"הילד עבר מספר •

ADHD ,ילדים אשר מופנים  : ללא בדיקה של תפקודים ניהוליים

בשל קשיים תפקודיים או הסתגלותיים חייבים לעבוד בירור בחשד 

 .  ADHD -ל

 

•ADHD  בעיקר  , (בויסות העצמי)הינה הפרעה בתפקוד הניהולי

 . יכולת האינהיביציה וזיכרון עבודה, ביכולת לווסת קשב

קיימים ליקויים , ADHD (30%) -בחלק מהילדים הסובלים מ•

 .  בתפקודים ניהוליים נוספים
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