
 הפרעת קשב בגיל הרך
 

 קווים מנחים לאבחון וטיפול -קבוצת עבודה 
 

 

 



ADHD: a disorder of preschoolers 

• ADHD typically emerges early in development. 

   Arnett, MacDonald, & Pennington, 2013 -  Kieling et al., 2010 -  Lee, Sibley, & Epstein, 2016 

 

• It can be reliably diagnosed in children as young as 3 years.  

   Egger, Kondo, & Angold, 2006 - Lahey et al., 2004 - Sterba, Egger, & Angold, 2007 
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 הפרעת קשב בגיל הרך
 קווים מנחים לאבחון וטיפול -קבוצת עבודה 

 

 אבחנה מבדלת וקומורבידיות –בדיקה קלינית 
 

ר מרים פסקין"ד  
 רופאה פסיכיאטרית 

 מנהלת מחלקת יום ילדים  



על מה אנחנו מדברים כשמדברים על הפרעת  

 ?אימפולסיביות/עם היפראקטיביות קשב
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על מה אנחנו מדברים כשמדברים על הפרעת  

 ?אימפולסיביות/עם היפראקטיביות קשב
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ICD 10  1992 

• F 90 – 98 Behavioural and emotional 
disorders with onset usually occurring in 
childhood and adolescence 

• F 90 Hyperkinetic disorders 

      F 90.0 Disturbance of activity and attention 

      F 90.1 Hyperkinetic conduct disorder 

      F 90.8 Other hyperkinetic disorders 

      F 90.0  Hyperkinetic disorder, unspecified 
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DSM 5    2013 

Neurodevelopmental Disorders 

• Intellectual Disability 

• Communication Disorders 

• Autism Spectrum Disorder 

• Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

• Specific Learning Disorder 

• Motor Disorders 
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ADHD: a category in the DC 0 - 5 

• Diagnostic Classification of Mental Health and 

Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood 
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Zero to Three, 2016. 
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DC 0 – 5 : Axis I Sections 

• Neurodevelopmental Disorders 

• Sensory Processing Disorders 

• Anxiety Disorders 

• Mood Disorders 

• Sleep, Feeding and Crying Disorders 

• Obsessive Compulsive and Related Disorders 

• Trauma, Stress and Deprivation Disorders 

• Relationship Disorders 
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סימנים של /סימפטומים  
 הפרעה בקשב
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סימנים של חוסר קשב/סימפטומים  
1קריטריון   

 

לעתים קרובות לא מצליח לשים לב לפרטים או עושה 

בעבודה או  , טעויות של חוסר תשומת לב בלימודים

. בפעילויות אחרות  
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סימנים של חוסר קשב/סימפטומים  
2קריטריון   

 

לעתים קרובות מתקשה לשמור על קשב באופן רציף  

. וממושך בעת ביצוע משימות או במשחק  
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סימנים של חוסר קשב/סימפטומים  
3קריטריון   

 

.קרובות נראה כלא מקשיב כשפונים אליו ישירות  
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סימנים של חוסר קשב/סימפטומים  
4קריטריון   

 

לעתים קרובות אינו מצליח למלא ולעקוב אחר הוראות או  

לא בגלל  )לסיים משימות לימודיות ומטלות שונות 

התנהגות מרדנית מתנגדת או חוסר יכולת להבין 

(.הוראות  
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סימנים של חוסר קשב/סימפטומים  
5קריטריון   

 

.לעתים קרובות מתקשה בארגון משימות ופעולות  
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סימנים של חוסר קשב/סימפטומים  
6קריטריון   

 

מתחמק ואינו אוהב משימות  , לעתים קרובות נמנע

. המצריכות מאמץ מנטאלי ממושך  
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סימנים של חוסר קשב/סימפטומים  
7קריטריון   

 

לעתים קרובות מאבד חפצים שהינם הכרחיים למשימותיו  

.ופעילויותיו  
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סימנים של חוסר קשב/סימפטומים  
8קריטריון   

 

.מוסח בקלות ולעתים קרובות על ידי גירויים חיצוניים  
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סימנים של חוסר קשב/סימפטומים  
9קריטריון   

 

. נוטה לשכחנות בתפקודי היום יום  
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סימנים של /סימפטומים  
אימפולסיביות-היפראקטיביות  
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1 -סימפטומים של היפראקטיביות   

 

.לעתים קרובות מניע ידיים ורגליים או מתפתל בכיסא  
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2 -סימפטומים של היפראקטיביות   

 

לעתים קרובות קם ממקומו בזמן שיעור או במצבים אחרים 

. שבהם מצופה ממנו לשבת  
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3 -סימפטומים של היפראקטיביות   

 

לעתים קרובות רץ ומטפס בצורה מוגזמת במצבים שבהם  

 .  הדבר אינו מקובל
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4 -סימפטומים של היפראקטיביות   

 

לעתים קרובות מתקשה לשחק או לעסוק בפעילויות פנאי  

. ברגיעה ובשקט  
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5 -סימפטומים של היפראקטיביות   

 

לעתים קרובות נמצא בתנועה מתמדת או לעתים קרובות 

".מונע על ידי מנוע"מתנהג כאילו   
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6 -סימפטומים של היפראקטיביות   

 

. לעתים קרובות מדבר יותר מדי  
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1 -סימפטומים של אימפולסיביות   

 

לעתים קרובות ממהר לענות את התשובה עוד לפני  

 . שמסיימים את השאלה
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2 -סימפטומים של אימפולסיביות   

 

.לעתים קרובות מתקשה להמתין לתורו  
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3 -סימפטומים של היפראקטיביות   

 

לעתים קרובות מתפרץ ומפריע לשיחה או למשחק של  

 .  אחרים
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ADHD  -  DSM 5 2013 

A. Inattention – Hyperactivity and Impulsivity 

Six (or more) of the symptoms have persisted for at least 6 months to a 

degree that is inconsistent with developmental level and that 

negatively impacts directly o social and academic/occupational activities. 

Note: The symptoms are not solely a manifestation of oppositional 
behavior, defiance, hostility, or failure to understand tasks or 
instructions.  
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ADHD  -  DSM 5 2013 

 

B.  Several inattentive or hyperactive-impulsive symptoms were present 
prior to age 12 years. 
 
C.  Several inattentive or hyperactive-impulsive symptoms are present in 
two or more settings (e.g., at home, school or work; with friends or relatives; 
in other activities). 
 
D.   There is clear evidence that the symptoms interfere with, or reduce the 
quality of, social, academic, or occupational functioning. IMPAIRMENT 
 
E.  The symptoms do not occur exclusively during the course of 
schizophrenia or another psychotic disorder and are not better explained by 
another mental disorder (e.g., mood disorder, anxiety disorder, dissociative 
disorder, personality disorder, substance intoxication or withdrawal). 
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 אבחון

איסוף נתונים: שלב ראשון  
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 ADHD -בדיקה ספציפית של סימנים ל

 פסיכיאטרית-בדיקה נוירו



1 -בדיקה קלינית   

 פעילות ספונטאנית•

 

 

 

 משימות –פעילות על פי דרישה •
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2 -בדיקה קלינית   

 (מבחינה רגשית) נויטרליתפעילות •

 

 

 

 פעילות בעלת משמעות סימבולית•
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3 -בדיקה קלינית   

התפקוד  , הערכה קלינית של מערכת ההתקשרות•

 הורה/ההורי והקשר ילד
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 אבחון

ארגון הנתונים על פי מערכת הסיווג : שלב שני  
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 . האבחון כבסיס לבניית תוכנית התערבות



Core ADHD symptoms that 
contribute to primary diagnosis 

HYPERACTIVITY 
IMPULSIVENESS 

INATTENTION 

 MOTOR 
DIFFICULTIES 

ADDITIONAL 
EXECUTIVE 
FUNCTIONS 

DEFICITS 

EMOTIONAL 
LABILITY 

 IRRITABILITY 

DISRUPTIVE 
BEHAVIOR -  

AGGRESSION -  
HEADSTRONG - 

HURTFUL 

Thapar, Cooper & Rutter, Neurodevelopmental Disorders, 2016. 
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SENSORY 
PROCESSING 

DEFICITS 

THINKING 
PROCESS 

DIFFICULTIES 

 SPEECH & 
LANGUAGE 

 DIFFICULTIES  

COMMUNICATION 
DEFICITS 



Comorbidity of preschool ADHD 

• 85% in clinical populations. 

 

 

 

• Most common: Oppositional Defiant Disorder, Conduct 
Disorder, Depression, Anxiety, Tics, Sleep Disorders, 
Enuresis, Encopresis, and other neurodevelopmental 
disorders. 

Angold, Costello, & Erkanli, 1999 - Bauermeister et al., 2007 -  Biederman, Newcorn, & Sprich, 
1991 - Chronis-Tuscano et al., 2016 - Harvey, Youngwirth, Thakar, & Errazuriz, 2009 -
Noordermeer et al., 2017 - Owens, 2005 - DuPaul, Gormley, & Laracy, 2013 - Germanò, Gagliano, 
& Curatolo, 2010 - McGrath et al., 2008 - Rommelse et al., 2009 - Sciberras et al., 2014 - Tirosh & 
Cohen, 1998 - Watemberg, Waiserberg, Zuk, & Lerman‐Sagie, 2007- Willcutt & Pennington, 2000 
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 בגיל טרום בית ספר ADHDאתגרים באבחון 

מחקר אפידמיולוגי שיאפשר לקבוע נורמות  •

בהתפתחות הקשב ושליטה על המערכת 

 המוטורית והתגובות

 (כולל ממוחשבים)שימוש בכלים סטנדרטיים •
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ADHD 
executive 

dysfunction 
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ADHD and impairment 

• Substantial negative impact on daily functioning and 

academic achievement,  quality of life and significant levels 

of disability and impairment. 

• Preschool hyperactivity has been associated with long-

term economic burden. 

 

 

 

Polderman, Boomsma, Bartels, Verhulst, & Huizink, 2010 - Danckaerts et al., 2010 - Erskine 

et al., 2014 - Lahey et al., 2016 - Chorozoglou et al., 2015  
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Preschool ADHD and impairment 

• Clinically referred preschool children with ADHD are 

considerably impaired in their daily functioning.  

• Disruptive behaviors that may lead to expulsion from 

educational settings and accidental injuries. 

• Significant social and learning difficulties that may lead to 

poor social adjustment and poor academic performance.   
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Impairments Likely to be Associated with ADHD LANGUAGE  

• Delayed onset of language (up to 35%) 

• Speech impairments (10-54%) 

• Excessive conversational speech (commonplace), reduced 
speech to confrontation 

• Poor organization and inefficient expression of ideas 

• Impaired verbal problem-solving 

• Co-existence of central auditory processing disorder 

• Poor rule-governed behavior 

• Delayed internalization of speech 

• Diminished development of moral reasoning 
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Impairments Likely to be Associated with ADHD 

 MOTOR  
 

• Delayed motor coordination (up to 52%) 

 

• More neurological “soft” signs related to motor coordination 
and overflow movements 

 

• Sluggish gross motor movements 
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Impairments Likely to be Associated with ADHD EMOTION  

 

• Poor self-regulation of emotion 

 

• Greater problems with frustration tolerance 

 

• Under-reactive arousal system 
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Impairments Likely to be Associated with ADHD  SCHOOL  
PERFORMANCE  

 

• Disruptive classroom behavior 

• Underperforming in school relative to ability 

• Academic tutoring (up to 56%) 

• Repeat a grade (30% or more) 

• Place in one or more special education programs (30-40%) 

• School suspensions (up to 46%) 

• School expulsions (10-20%) 

• Failure to graduate high school (10-35%) 
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Impairments Likely to be Associated with ADHD 
  TASK  PERFORMANCE  

 

• Poor persistence of effort/motivation 

• Greater variability in responding 

• Decreased performance/productivity under delayed 
rewards 

• Greater problems when delays are imposed within the task 
and as they increase in duration 

• Decline in performance as reinforcement changes from 
being continuous to intermittent 

• Greater disruption when non-contingent consequences 
occur during the task 
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Impairments Likely to be Associated with A.D.H.D.  
MEDICAL/HEALTH  RISKS  

 

• Greater proneness to accidental injuries (up to 57%) 

• Possible delay in growth during childhood 

• Difficulties getting ready for bed and sleeping (30-60%) 

• Greater driving risks: vehicular crashes and speeding tickets 

• Greater medical expenses for family to bear 

• Start sexual intercourse earlier as teens 

• Greater risk of teen pregnancy (38%) 

• Greater risk of sexually transmitted disease (16%) 
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Comorbidity of preschool ADHD 

• Preschool ADHD is frequently associated with other 

psychiatric and neurological disorders. 

    Gillberg, 2010 - Lavigne et al., 1996 - Pliszka, 2000 - Wakschlag & Keenan, 2001   

 
• 60 to 100% of young children suffering from ADHD 

present with comorbid disorders. 

     Gillberg et al., 2004 - Posner et al., 2007 - Wilens et al., 2002  
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 תפקודים ניהוליים

 ניהול הקשב –קשב •

 עיכוב תגובה•

 התארגנות -תכנון •

 פעילות על פי הוראות•

 גמישות•

 זיכרון עבודה•

 פיתרון בעיות•

 בקרה עצמית•

54 Miriam Peskin M.D. 



DSM  5 
     

 שישה או יותר מהסימפטומים הבאים•

 נמשכים לפחות שישה חודשים•

תואם את הרמה ההתפתחותית של  /באופן שאינו משקף•

 הילד

 12הופיעו לפני גיל •

 (impairment)הפרעה תפקודית -גורמים לליקוי תפקודי •

 מופיעים במספר מסגרות•

 הם לא רק תולדה של סרבנות או חוסר הבנת הוראות  •

 לא נוכחיים רק במצבים פסיכופתולוגים אחרים•
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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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סימנים של /סימפטומים  
 הפרעה בניהול הקשב
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Overactivity Disorder of Toddlerhood  -  
DC  0-5 2016 

 אימפולסיביות/אקטיביות-אשכול היפר

 סימפטומים 6לפחות •
      IMPAIRMENT  -הסימפטומים של הילד גורמים ל•
 גורמים לו לדיסטרס•

 לילד ביחסים עם אחריםמפריעים •

מגבילים את השתתפות הילד בפעילויות יומיומיות או שגרות המצופות  •
 לגילו

 מגבילות את השתתפות המשפחה בפעילויות יומיומיות או שגרתיות  •

מגבילות את יכולת הילד ללמוד ולפתח מיומנויות חדשות או מפריעים  •
 .  לתהליך התפתחותו

 .  חודשים 36 -ופחות מ חודשים 24הילד חייב להיות לפחות בן •

 .חודשים 6הסימפטומים חייבים להיו נוכחיים לפחות •
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