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 להשתתפות במחקר   ADHDילדים עם תסמיני  דרושים הורים ל 

מפריעים לתפקוד שלהם בבית  ש ADHDשנים שיש להם תסמיני  3-7לדים בני הורים ליאנו מגייסים 

   .לא תרופתי ושהוריהם מעדיפים לסייע להם באמצעות טיפול ובמסגרת החינוכית,

 

.  ADHDבמיוחד עבור ילדים צעירים עם תסמיני בישראל  שפותחזהו טיפול בריפוי בעיסוק    POET-ה

כאשר מבוצע פנים   ליעילותו ראיות , ויש רכת הוריםמפגשי הד 8באמצעות  מבוצע POETהטיפול בגישת 

.  והיכולת של הוריהם להבין איך לסייע להם שלהם ADHDבשיפור התפקוד של הילדים, תסמיני ה  מול פנים

הטיפול   .באופן מקוון, לקבל את הטיפול POETלהיות מטופלים בגישת   םלהורים המעונייניבמחקר נציע 

עובדות בקליניקות פרטיות בישראל, ושמקבלות הדרכה שוטפת על יישום  ש יינתן ע"י מרפאות בעיסוק 

 ממפתחת הגישה, ד"ר כרמית פריש.  POET -של ה ומקצועני  מדויק 

 

בשלושה מועדים, לפני הטיפול, בסיומו,   מקוונים מילוי שאלונים כלולקבלת הטיפול במסגרת מחקר ת

 בנוסף תועבר לילד משימה אבחונית משחקית ע"י מרפאה בעיסוק מצוות המחקר וכחודשיים לאחר סיומו.

הטיפול יתבצע באמצעות תוכנת זום   .)בביתכם, או בקליניקה שלה, לפי בחירתכם( לפני הטיפול ובסיומו 

  ם.להורי  הנוח בשעה ת )עם סיסמא וחדר המתנה(, מאובטח 

 

יקבלו    ם, הכאשר היא מבוצעת באופן מקוון POETלסייע בביסוס ראיות ל   ההוריםעל נכונות  כתגמול 

: ADHDהרצאות מוקלטות שפותחו ע"י ד"ר פריש במיוחד עבור הורים בעלי תסמיני סדרת גישה ל במתנה

צורך רב   הורי, ואיך לסייע לילדים עם ADHDאיך להצליח ליישם את הטיפול בילדיהם למרות תסמיני 

ייעשה מאמץ מרבי להתאים להורים אלו שעות טיפול  . להעסיק את עצמם בבית בתנועה ו/או קשיי תכנון 

 ות/המעונייניםהורים    .מעלות מפגשי הטיפול 10%, ותינתן להם הנחה של  כמה שיותר הםשנוחות ל

 :מתוך הרשימה המצורפתלבחירתם,  מנים לפנות ישירות למרפאה בעיסוקמוז להשתתף

                                              0526421818 , ד"ר כרמית פרישניתן לפנות לשאלות בשמחה לעורכת המחקר

 באמצעות הודעת ווצאפ.בימים שני/רביעי/חמישי בשעות הבוקר, או 

        ר ג עמי פר  .1
 ( ראש העין )

amiprager@gmail.com 
054-4264446 

      אילה שטרנשוס .2
 (בני ברק)

ashterenshus@gmail.com  
054-8449269 

            אירית רוזן יפה .3
 (קריית טבעון )

 

irititi@yahoo.com   ,
0508245099 

         דורית שמרון  .4
 (חיפה)

 

shimrond@zahav.net.il  
054-7535123 

           הודיה אקדם .5
 )יקיר(

hodayb01@gmail.com 
0545476035 

 

                        חני אנגל  .6
 (בני ברק)

chaniengel@gmail.com  ,
053-3105862 

          יפעת אלימלך .7
 (מצפה אביב)

yifatclinic@gmail.com    
052-8949147 

 

                  יעל ויסוצקי  .8
 (מודיעין )

yaelwy@gmail.com,       
054-5665822 

 
                כרמית פרישד"ר   .9

 (קריית מוצקין )
carmitfr@gmail.com  ,

0526421818 
  נאים   לונה צרפתי בן  .10

 (מודיעין )
lserfatybenaim@gmail.com 

052-3834932 
           וייסברג ברק  מיא  .11

רמת    /פתח תקווה)
 (גן 

maya.barack@gmail.com  ,
054-4350491 

            סיגל כהן .12
 עם( - הדר)

 

clinikat23@gmail.com 
0507346142 

        ענת דרורי אסייג  .13
 (תל אביב)

Anat_drory@hotmail.com 
052-4266326 

 

         רבקה דוד .14
 ( )אלעד

rivkush.d@gmail.com 
0547544583 

 

mailto:yaelwy@gmail.com

