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 ( ADHDאבחון של הפרעת קשב וריכוז בבגרות )

 הקורס מתאים לפסיכולוגים מומחים ומתמחים בכל תחומי המומחיות 
 

 ורן שורר )מ.א.(ד"ר רחל מרדכוביץ' : יםמנח

. נתמקד בהבנה של שלה לאבחון כלים על ונלמד מבוגרים אצל וריכוז קשב הפרעת בקורס נאפיין
יציע למידה  הקורסקשיי הויסות והפונקציות הניהוליות אצל מבוגרים עם הפרעת קשב וריכוז. 

ושילוב של  עבודה עם שאלונים, קליני מקיף ראיון של אבני היסוד בהערכה פסיכולוגית הכוללת
/ אבחנה לביסוס אבחנה להגיע מאפשרים ביחד טיביים, אשריקוגנ-נוירו מידע המופק ממבחנים

. ההפרעה של ציפייםהספ כמו גם של המאפייניםבדבר קיומה של הפרעת קשב בבגרות,  מבדלת
-הפסיכו הבטרייהוריכוז בתוך  קשב שעשויים להוות ביטוי להפרעת את הסימניםנכיר  ,נוסףב

לאחר רכישת הכלים  .הקלאסית ויכולים לכוון אותנו גם בעת עריכת אבחון כוללדיאגנוסטית 
דיווידואלית נלמד כיצד ניתן להסתייע באבחנה אינהיסודיים לאבחון הפרעת קשב וריכוז, 

במסגרת הקורס יוצגו מחקריים עדכניים  .בעת בניית התכנית הטיפוליתקת ומעמיקה, מדוי
התנסות בחומרים האבחוניים וכן היכרות מעשית ובתחום הקשב והריכוז אצל מבוגרים, ייערכו 

 חלק מהזמן יוקדש להדרכה ועיבוד חומרים מן הקליניקה.

עבור כל  ,מבוגריםאצל  ADHDאבחון יישומית לם דגש על הבניית מסגרת יושמהלך הלמידה ב
התאמות הנדרשות בכל מסגרת התייחסות אישית ל ינתןת. בין היתר אחד מהמשתתפים בקורס

 ./ קליניקה רלוונטיותעבודה

 .מומחים ומתמחים בכל תחומי המומחיותלפסיכולוגים  מיועד הקורס

 . מפגשים 8 הקורס משך. 00:11-03:91 בשעות ב' בימי 4102  דצמבר בחודש ייפתח הקורס

 . ₪ 4011, למתמחים ₪ 4011 – הקורס עלות

 אביב תל 01 מרמורק, שיח קבוצת מכון - המפגשים מיקום

  -המנחים אודות

 האוניברסיטה, בהצטיינות MA תואר מומחה בעל שיקומי ופסיכולוג פסיכולוג-נוירו - שורר רן
 במסגרת. שינה ותפקודי וריכוז קשב הפרעות בין בקשר עסק השני בתואר מחקרו. העברית
 בהפרעות ומטפל מאבחן ,"הרופא אסף" הרפואי במרכז זיכרון קשב במרפאת עבודתו

 למידה לקויות, (ADHD) וריכוז קשב הפרעות המתמודדים עם ובמבוגרים במתבגרים קוגניטיביות
 תוכנית בניית, מדויק פסיכולוגי-נוירו אבחון בין חיבורמושתתת על  עבודתו. בזיכרון קשייםו
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 ומרכיבים EMDR בעזרת עבודה, שיקומיים מרכיבים המשלבים וטיפול מתאימה טיפול
רפואי במסגרת בית החולים איכילוב -בנוסף, עובד בתחום השיקומי .התנהגותיים-קוגניטיביים

 םבתחו מחקרית עבודה משלבבהשלמה להיבטים הטיפוליים בעבודתו, במכון הראומטולוגי. 
קליניקה  .כרוני וכאב בשינה בעיות בעקבות קוגניטיביות בעיות, וריכוז קשב הפרעות: הקוגניטיבי

 פרטנית ברחובות ובתל אביב.

ילדים מבוגרים, נוער ומטפלת ב. מדריכה-קלינית מומחית פסיכולוגית - ד"ר רחל מרדכוביץ'
באופן איכותני חוקרת .  התנהגותיות-תוך שילוב התערבויות קוגניטיביות יתבגישה דינאמ

חיים ושינויים בזהות משפחתית ותעסוקתית אצל מבוגרים צעירים, במסגרת מעברי ני וכמות
מדריכה מתמחים בפסיכולוגיה קלינית במרפאה לבריאות הנפש אילן. מלמדת ו-אוניברסיטת בר

דיאגנוסטיקה במסגרות -בפסיכותרפיה ובפסיכולימוד והדרכה  קבוצות בראשון לציון. מנחה
מקימת ומנהלת הפורום "לקראת בחינת ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית"  .וציבוריות פרטיות

 .פרטית בגבעתיים קליניקהבאתר פסיכולוגיה עברית. 

 


