
 

 
      

 

אני לא 
 !קלוץ

 יש לי
הפרעה התפתחותית 

 בקואורדינציה
(Developmental Coordination 

Disorder-DCD) 
הספר המקיף  ביותר בעברית 

 אבחנה והעצמה , אודות איתור
 ריותוטומשל ילדים בעלי בעיות 

 

 עוגב-ר אורלי יזדי"ד

 טופס הזמנה
י את הפרטים בשובר ההזמנה /להזמנת הספר בדואר אנא מלא

 ולמשלוח  לכל עותק₪ 120בצירוף המחאה על סך 
  

     4משפחה     4 שם
 

        למשלוח כתובת
  

     4נייד      4טלפון בבית
 

        4 דואר אלקטרוני
  

 עותקים מהספר                  אבקש לשלוח אלי 
  

 !אני לא קלוץ 
 יש לי הפרעה התפתחותית בקואורדינציה

(Developmental Coordination Disorder-DCD) 
  

  ,בעבור הזמנה זו ₪ _____המחאה על סך  ב"מצ
  עוגבלפקודת 
 

 32220 חדרה, 10הדקל : כתובת למשלוח
 שבועות מיום קבלת ההזמנה 3עד  הספר יישלח 

 
 

 הוצאה לאור" גבריאל"

 על המחברת

' אייסף'קיבלה את פרס קרן  1991בשנת 
מנשיא המדינה על מצוינות אקדמית ועל 
תרומה בולטת לחברה הישראלית בתחום 

 .התמחותה
האקדמית לה המחברת מרצה במכל

ואף , שניםושמונה וינגייט זה עשרים ב
משמשת בה כראש המגמה לחינוך גופני 

פעילות גופנית מותאמת ) בחינוך המיוחד
   (.לבעלי צרכים מיוחדים

עומדת בראש המרכז עוגב -ר יזדי"ד
הישראלי לפסיכומוטוריקה להכשרת 

פרסמה מספר 'היא    .מאבחנים ומטפלים
התפתחות 'ים רב של מאמרים ואת הספר
, התפתחות', 'מוטורית תקינה מול לקויה

ניתוח איכותי והעשרה של מיומנויות 
 –והצלחה במגע  'גופניות בסיסיות

 . במוטוריקה גסה ועדינה
השתלמויות ובכנסים המחברת מרצה ב

ון דיסלקסיה ומשמשת כחברה באורט
לפיתוח תכניות  וועדהוב' ישראל

 .משרד החינוךלגיל הרך בלימודים 

 הוצאה לאור" גבריאל"
  02881חדרה  01קל הד 
  ,151-5301398, 151-5028051: נייד   
 410-5000095  טל   
 05005000095:  פקס   

ugav@netvision.net.il 

 

 !לוץאני לא ק
יש לי הפרעה התפתחותית 

 בקואורדינציה
(Developmental Coordination 

Disorder-DCD) 
 

 עוגב-ר אורלי יזדי"ד:  מאת
 

  להורים לגננות   למחנכים 
למורים לחינוך  גופני קצועמאנשי ל 

 
פרקים  00-הספר בנוי משלושה חלקים ומ

 4 נושאים מרכזיים והםב
 DCDקריטריונים לאבחנה של  .א

 .ודרכי הערכה

מאפיינים רגשיים וחברתיים של  .ב
 . DCDילדים עם 

וכלים לאיתור  DCD-המקורות ל .ג
 . מוקדם

המלצות ליישום לפני תהליך  .ד
 . במהלכו ולאחריו, האבחון

 DCDדרכים להעצמת ילדים עם  .ה
, הספר-בבית, בגן הילדים, בבית

 .ובשעורי החינוך הגופני
, באיורים, התוכן מלווה בתמונות

בסוף הספר מופיע מילון .  ובנספחים
המציע הסברים מאירי עיניים , מונחים

 . למספר רב של מונחים 
 למעוניינים בפרטים נוספים  

ugav@netvision.net.il 

www.yorly.com 
 

 

 

 


