
הנחיות קליניות להפרעות קשב  

 :וריכוז לגיל הרך

 שאלונים, אנמנזה: חלק ראשון
 .  שירותי בריאות כללית. ת.דן פ-מחוז, מכון להתפתחות הילד, י צוקרמן'ג' דר

בשמת ,כרמית פריש ' דר, תמר שטיינברג' דר, דיאמונדגרי ' דר, אורנה אפשטיין' דר, פסקיןמרים ' דר
 שולמןעידן , אהרונסון



 .  שאלונים, אנמנזה(   א: תהליך אבחון :1חלק 

 





,  (RATING SCALES)שימוש בסולמות הערכה 

    לגיל הרך  adhdשאלונים ב

ADHD ,ולכן  , בגיל זה יש אבחנה מבדלת גדולה . גם בגיל הרך, מוכר כתופעה שכיחה יחסית
לעומת הפרעות , ADHDחשוב להשתמש בכלי הערכה שונים כדי להבדיל בין תופעות של 

,  כך שנוכל להגיע לאבחנה מדויקת יותר. התפתחותיות ורפואיות אחרות, פסיכיאטריות
 .  ובגיל מוקדם כמה שיותר, ולתת טיפול מיטבי שיענה על בעיותיו של הילד

  . ישנם שאלונים קצרים יותר( כגון אלה מבוססיDSM )  וישנם ארוכים יותר שנותנים יותר
למשל  )רצוי לשלב סוגי שאלונים שונים בהתאם לסוג הבעיה וצרכי האבחון . אינפורמציה

 (.  אחד קצר ואחד ארוך יותר

לעיתים ישנן הבדלים או סתירות . רצוי לקבל מידע ממקורות שונים -בשימוש בשאלונים
לעיתים  . בגיל זה" גננת"ולא תמיד ניתן להשיג שאלון של . גננות/במיוחד בין הורים למורים

 . ולכן חשוב לא פחות החוש הקליני של המאבחן, בסימפטומים " הגזים"הורים נוטים גם ל

 



 :DSMמבוססי  -שאלונים קצרים
 אשכול חוסר קשב

 סימפטומים 6לפחות 

 היפראקביטיות/אשכול אימפולסיביות

 סימפטומים 6לפחות 
NICHQ Vanderbilt 

Assessment Scales  

(Wolraich, ML, 2003) 

Purpura, Lonagan. J Clin 

child Adolesc Psychol 

2009;38(2)263-72 

 Conner’s teacher’s 

rating scale, revised  



 ?  DC0-5לבין  DSM5מה בין  
 

 DC0-5 ( :2016)מתוך 
 INATTENTIVE CLUSTERמתוך )

 בתדירות גבוהה נמנע או מתנגד לבצע פעילויות אשר דורשות( 6)

 (.להרכיב פאזל, לשמוע סיפור מההורה)קשב מתמשך 

 ,בובות מועדפות)מאבד חפצים אשר עושה בהם שימוש יומיומי ( 7)

 (.תיק, נעליים

 

  

 : DSM5מתוך             
 ".  לא אוהב או לא רוצה להתחיל משימות הדרושות  מאמץ שכלי ממושך, נמנע( 6)

 (.עפרונות או ספרים, שעורי בית, צעצועים: כגון)מאבד חפצים הדרושים למשימות או פעילות ( 7)



Hebrew version: 

online (in 
preparation)  

Behavior rating 

scales(cont)-longer 

versions 



היום יום  בשגרותשאלון להערכת יכולת הניהול העצמי    

Executive Functions & Occupational Routine Scale (EFORTS)  

(שאלות 30), פריש ורוזנבלום  2014 
  

היום יום תוך   בשגרותבוחן את יכולת הניהול העצמי של ילדים 
. התייחסות לתפקודים הניהוליים שבבסיס הפעילויות השגרתיות  

רוטינות בוקר וערב -: ודרך שלושה תחומים עיקריים  
רוטינות במשחק -  
רוטינות חברתיות-  





 (29.3.19)ממצאים ראשוניים , מחקר תיקוף ישראלי: EC קונורס

בישראל  EC קונורסמחקר שבדק את תקיפות גרסה העברית של שאלון  -

וגם התאמת ציוני נורמה מהמדגם האמריקאי  , והתאמות לאוכלוסייה המקומית

 .  לילדים ישראלים

וכן צוות התאמת מבחן מטעם  ,י צוקרמן ובשמת אהרונסון 'ג' דר י'ענתונים נאספו -

 . מ'בע סייקטקחברת 

,  2018-2019נערך בין . בדק גרסאות הורים ומורים שהועברו דרך האינטרנט

  298נאספו ' ש6.11עד גיל  2מדגם של ילדים ישראלים נורמטיביים וקליניים מגיל 

מילוי  י'ענפסלו  60(. ADHDילדים שאובחנו עם  20, נורמטיביים278), שאלונים

 (.  על שלוש סולמות או יותר SD 2מעל )מהיר מיד או ציונים גבוהים מידי 

 (  מ'בע  סייקטקחברת , שולמןעידן : עריכה)



0

2

4

6

8

10

12

14

חוסר 
 היפראקטיביות/קשב

התנהגות  
 תוקפנות/מתריסה

תפקוד 
התנהגות לא  /חברתי

 טיפוסית

 סימפטומים פיזיים מצב רוח ותגובה רגשית חרדה

 (3.19)ממצאים ראשוניים : מחקר תיקוף ישראלי  :EC קונורס

 מורה קליני:ישראלי  קליני-הורה:ישראלי  מורה נורמטיבי:ישראלי  הורה נורמטיבי: ישראלי
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 מצב רוח ותגובה רגשית חרדה תוקפנות/התנהגות מתריסה  היפראקטיביות/חוסר קשב

השוואה בין סולמות הערכה בקבוצת מגדם נורמטיבית  :EC קונורס
 ( ב'ארה)ישראלית לעומת מדגם אמריקאי 

 ב נורמטיבי מורה'ארה ב נורמטיבי הורה  'ארה ישראלי נורמטיבי מורה ישראלי נורמטיבי הורה



          !תודה על ההקשבה

 תפקוד רגשי

תפקוד  
,  קוגניטיבי

שפתי , מוטורי  

קשב
  מזג

jayzuk@clalit.org.il 


