
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 עמותת קווים ומחשבות שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 . 1367 הכלה והשתלבות בכתת הגן הטרוגנית  מתווה מבוסס :"קורס

 

   רציונל:

הפחדות ומיתוסים המסבים נזק רב נושא הפרעת קשב לוקה בדיסאינפורמציה, נשען על שמועות,  

למתמודדים איתה ויוצרים פערים הפוגעים בכל היבטי החינוך: הילד החווה תסכול ותחושה שלא מבינים  

 .חברים הנפגעתוסביבת ה , ההורים המתוסכליםלהגיע אליו ותמצליח ןאותו, הגננות שאינ

ופותחה ע"י אנשי מקצוע מנוסים מהתחום החינוכי,  גננותמיועדת להשתלמות "מה מפריע לילדי הגן?" 

  .הרפואי והפרא רפואי ומבוססת ידע אמין, עדכני ומקצועי

  גננות  קהל היעד:

  סינכרוני(-שעות בלמידה מרחוק )סינכרוני וא 30 היקף ומבנה הקורס:

 10     מס' מפגשים:

 שני   יום הקורס:

  09/01/23 מועד פתיחה:

 שני סאירי מרצה הקורס:

 
 

 אודות המרצה 

 -מנכ"לית עמותת "קווים ומחשבות" התנהגותנית מומחית להפרעת קשב ובעיות התנהגות, איריס שני, 

 ADHD קשב להפרעתהעמותה הישראלית 

 

 
 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

וביצוע המשימות ביחידות  בזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 (מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות  -הא

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס •
כל משימות הקורס כולל גמול מותנית בהשלמת בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת   •

 תאם להנחיית מנחה הקורס()בה משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 

תחושת מסוגלות  בנייתלצורך  מסגרות הגיל הרךהנגשת ידע, תיווך ומתן כלים לצוותים חינוכיים ב 

 . להתמודדות מיטבית עם הפרעת קשב בגן

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

  כלים מעשיים להתמודדות ניהוליים,התפקודים המהי הפרעת קשב, היבטים רפואיים, התפתחותיים והתנהגותיים, 
 עבודה המתבצעת בגן.ב ההורים, שיתוף בגן

 

 

 רכיבים יישומים 

 הגננות תדענה מהם ההיבטים השונים של הפרעת קשב ותקבלנה כלים מעשיים להתמודדות בשטח.  

 הגננות תדענה כיצד לאתר, לזהות צרכים, ולתת מענים לילדים עם הפרעת קשב

 הגננות תקבלנה כלים לגייס את הורי הילדים הסובלים מהפרעת קשב, לעבודה משותפת לקידום ילדם.

 רס בקו פירוט המפגשים

 

יום  

 בשבוע

 מקום  נושא  שעות  תאריך 

- א/סינכרוני/אפ"פ)

 ( אחר/סינכרוני

 מרצה 

 9.1 שני 1

 

החיים עם הפרעת קשב  16:00-18:30
 בגן

 –איריס שני  וני סינכר

 לית העמותה" מנכ 

צפיה בהרצאה מוקלטת  16:00-18:30 16.1 שני 2
 והגשת רפקלציה 

- עבודה א

 סינכרונית 

 –איריס שני 

 מנכלית העמותה 

 

היבטים רפואיים   16:00-18:30 23.1 שני 3
והתפתחותיים בהפרעת  

קשב, מילוי שאלונים 
והפנייה למרכזי  

התפתחות הילד,  כלים  
 וטיפולים 

 הרצאת רופא  וני סינכר



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

בניית פרופיל של ילד  16:00-18:30 6.2 שני 4
המחבר בין הביטויים  

ההתנהגותיים לתסמיני 
הליבה )חולמנות, 

מוסחות, פעלתנות יתר,  
קשיים בוויסות  

 (חושי/רגשי

 סדנה  וני סינכר

צפיה בהרצאה מוקלטת  16:00-18:30 13.2 שני 5

 והגשת רפקלציה 

 

- עבודה א

 סינכרונית 

 –איריס שני 

 מנכלית העמותה 

 

כלים מעשיים להתמודדות   16:00-18:30 20.2 שני 6
  בגן

עיצוב הסביבה, כללי 
 התנהגות, מודלניג, ועוד 

התנהגותנית+גננת   וני סינכר

שילוב מומחית  

 להפרעת קשב 

כלים מעשיים להתמודדות   16:00-18:30 6.3 שני 7
 בגן

איסוף המידע ויצירת  
מאגר / פנקס עשה ואל 

 תעשה 

התנהגותנית+גננת   וני סינכר

שילוב מומחית  

 להפרעת קשב 

איך מחברים את ההורים   16:00-18:30 13.3 שני 8
לטיפול המבוצע בגן בילד  

עם קשיים בתפקודים  
 ?ניהוליים

  POET וני סינכר

 –איריס שני  וני סינכר ותשובותסיכום, שאלות  16:00-18:30 20.3 שני 9

 מנכלית העמותה 

 –איריס שני  וני סינכר הצגת תוצרי עבודה  16:00-18:30 27.3 שני 10

 מנכלית העמותה 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הקורס  תמטל

 

  :פירוט עבודת סיכום ההשתלמות 
  

  .3-הנחיות למטלת ההגשה יינתנו לגננות בתום המפגש ה 

  לבחור מטלה מתוך האפשרויות הבאות:ניתן  

   – בניית יחידת לימוד מונגשת להפרעת קשב בתחום דעת נבחר .1

  )לפחות(. פעילויות 4היחידה תהיה מורכבת מ 

יש להוסיף רקע תיאורטי המתאר את נושא הלימוד, הקושי המתלווה ללמידתו בקרב תלמידים עם  

פירוט הקשר בין הפעילות לתפקוד אותו מנסים לשפר, , קשיים בתפקודי הקשב, מטרות לכל פעילות

  לוח זמנים.

  יש להשתמש בכלים שנרכשו בהשתלמות בנושא הפרעת הקשב ולציין זאת.

   - בניית משחק לימודי, מונגש להפרעת קשב, בתחום דעת נבחר   .2

יכיל דגם, הוראות משחק והסבר תיאורטי על מטרות המשחק, פירוט הקשר בין המשחק   המשחק

  .  לתפקוד אותו מנסים לשפר

  יש להשתמש בכלים שנרכשו בהשתלמות בנושא הפרעת הקשב ולציין זאת.

   בניית תהליך התערבות עבו תלמיד ספציפי בגן. .3

  על ההיבטים ההתנהגותיים, קישור בינם לבין התפקודים הניהוליים.  תצפית בניית דף

  לתוכנית ההתערבות מטרהקביעת 

  חודשים הכולל כלים שנלמדו בהשתלמות )יש לציין זאת(  3לאורך  עבודהתהליך   בניית

  .למעקב אחר מדד ההתקדמות, קביעת מדדים להצלחה תהליך בקרהבניית 
  

על התהליך שהגננת עברה במהלך ובעקבות  פרק נוסף בעבודת ההגשה יוקדש לרפלקציה   

בנוגע להפרעת קשב, שינויים מעשיים מה ההשתלמות תרמה, שינויים בעמדות הפנימיות  ההשתלמות: 

  שכבר הוטמעו ושינויים מעשיים מתוכננים בעתיד בעקבות ההשתלמות. 
 

 סינכרונית: -עבודה א

 הרצאות מוקלטות לצפייה והגשת ריפלקציה )שבועיים לאחר הצפייה( 2בחירת 

 30.1.23. הגשה עד התאריך 1

 27.2.23הגשה עד תאריך .2

 

 שאלות לרפלקציה: 

 ?הסיבה בגללה בחרת את ההרצאה הספציפית הזו. מה 1

 האם הצפייה בהרצאה הציגה בפניך כיווני חשיבה נוספים על הפרעת קשב? פרטי  .2



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 דברים חדשים שלמדת מההרצאה בנוגע להפרעת קשב?  3צייני  .2

 . מה היה קשה לך להבין או לקבל? 3

קשב? אם כן, פרטי. אם לא, הסבירי  . האם ההרצאה שינתה באיזשהו אופן את העמדה שלך לגבי הפרעת4

 מדוע 

. האם המידע שהועבר בהרצאה עשוי לדעתך לתרום לעבודתך כגננת? אם כן, פרטי באיזה אופן, אם לא, 5

  הסבירי מה היה חסר לך

 ?מה הידע/המיומנויות שרכשת/ שידרגת/ בעקבות הצפייה בהקלטה זו  .6

 גע להפרעת קשב לאחר הצפייה בהקלטה זו? כיצד לדעתך תושפע התנהגותך או התנהלותך בנו .7

 . האם תמליצי לגננות אחרות/ להורים לצפות בהקלטה? נמקי8

 

 רכי הערכה ד

 .טקסט להזנת כאן  הקש  או לחץאחוז הציון:   תאור המטלה דוגמא:

 13/3/23מפגש אחרון מועד הגשה:  80%אחוז הציון:   מטלת סיום השתלמות .1

  20%אחוז הציון:    השתתפות פעילה בסדנאות ובהרצאותוסינכרוניות -הגשת מטלות אנוכחות  .2

 

 גרפיהביבליו

  2012וד"ר איריס מנור, הוצאת דיונון,  טיאנו(, פרופ' שמואל ADHDלחיות עם הפרעת קשב )  .1

  ג'נסן וד"ר פיטר ס.  האלוול מ.  אדווארד, ד"ר ADDהורות יוצאת מן הכלל ל   .2

  2014וד"ר ירדן לוינסקי,   קפלינסקישעות של הפרעת קשב, טל  168 .3

  2012מלקות לחירות, אורית דהן ואורלי צדוק,  .4

ראסל א. גלילה    ברקליהמדריך השלם והמוסמך להבנת הפרעת קשב וריכוז ,  ADHD -לשלוט ב .5

  2007הוצאה לאור, 

  1999הילד הסרבן , ברקלי ראסל א', בנטון קריסטין, גלילה הוצאה לאור,  .6

  2001,  גרין כ.ו ציי, הוצאת שמעוני ,  ADHDלהבין ולטפל  .7

  2001ע., הוצאת אח,  דרעין הילד ההיפראקטיבי תיאוריה ודרכי טיפול,  .8

  1998, ג'ון...אור עם, ורייטי , אדוארד  האלוולמריטת עצבים,  .9

  2002 אמן, ד. הוצאת שמעוני,  ADDריפוי  .10

  1997א., הוצאת דיונון,   ראסלמדריך מלא ומוסמך להבנת הפרעת קשב וריכוז,   ADHD -לשלוט ב .11

12. Teaching Teens with ADD and ADHD ,Chris A .Zalgler Dandy M.S.  

13. ADD/ADHD Behavior-Change Resource Kit ,Grad L. Flick Ph.D .  

14. Attention Deficit Disorder ,Thomas E. Brown Ph.D ,.Yale University Press  

15. The ADD Hyperactivity Handbook for Schools  ,Harvey C. Parker Ph.D ,.Impact Publications  

http://simania.co.il/authorDetails.php?itemId=29312
http://talpiot.exlibris.co.il/F/?func=find-b&request=000040702&find_code=SYS
http://talpiot.exlibris.co.il/F/?func=find-b&request=000040873&find_code=SYS
http://talpiot.exlibris.co.il/F/?func=find-b&request=000041185&find_code=SYS
http://talpiot.exlibris.co.il/F/?func=find-b&request=000043690&find_code=SYS


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16. The Gift of ADHD ,Lara  Honos-Webb Ph.D.  

17. Understanding Girls with AD/HD ,Kathleen G. Nadeau Ph.D ,.Ellen B. Littman Ph.D ,.Patricia O. 

Quinn, M.D .  

  

  אתרים אינטרנטיים להעמקת הנושא

   /http://www.keshev.org  -אתר עמותת קווים ומחשבות  .1

  -אתר משרד הבריאות  .2

http://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/child_development/Pages/ADHD.aspx  

 
 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 

 
 

 אודות המרצה 

 -איריס שני, התנהגותנית מומחית להפרעת קשב ובעיות התנהגות, מנכ"לית עמותת "קווים ומחשבות" 

 ADHD קשב העמותה הישראלית להפרעת

 

 

 
 
 

  

http://www.keshev.org/
http://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/child_development/Pages/ADHD.aspx
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

