
רובין-קופלמןדפנה ר "ד

ראש המכון הבינתחומי ללקויות למידה והפרעת קשב

הרצליה, המרכז הבינתחומי, לפסיכולוגיהס "ביה

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל



חברתי-שילוב אינטגראלי בין היבט אקדמי לרגשי

מיקוד בגורמי חוסן

 תיאוריית  )בסיס בטוח –מבוגר משמעותי
(ההתקשרות

פרקטיקה יישומית

התערבות מבוססות ראיות



גורמי סיכון

הכחשת הלקות

בעיית קשב וריכוז נלווית, אימפולסיביות

חומרת הלקות ופריסתה על תחומים שונים

היעדר תמיכה הורית

ס"חוויית ניכור ואי שייכות לביה



רמת התלמיד–גורמי חוסן 

מודעות עצמית

אקטיביות

הצבת יעדים ריאלית

דפוס התקשרות בטוח

תקשורת בינאישית יעילה

יכולת לגייס תמיכה



רמת הסביבה–גורמי חוסן 

תמיכה מהמשפחה

 לכידות משפחתית

 המשמש ( מאמן, מדריך, מורה)תמיכה של מבוגר

כמנטור

ס"תמיכה מביה

יחסים עם מורים

סיום בית ספר תיכון





עיתון  " 2012הנבחרים בחינוך "אילנה דיין מתוך מוסף 

הארץ 
השנים  12מכל , ס"זה הזיכרון הכי חזק שיש לי מימי ביה

מציג  , אשר עומד לצד הלוח בעיניים צוחקות: ב"עד י' מכיתה א

זה הרי כל  , ה'נו חבר: "ואומר, לפנינו משוואה ארוכה ומסובכת

".אין כאן אחד ביניכם שלא מסוגל לפתור את זה, כך פשוט

אני רק מתחילה את  .  לנסות לפתור, והפעם אני מעזה להצביע

אולי תולשת מספר  , אולי מצמצמת מספרים, השלב הראשון

האמת שאני לא לגמרי .  בודד ומעבירה אותו מאגף לאגף

.  אבל אז אשר כבר לגמרי איתי, יודעת לאן הולכים מכאן

,  ברור שככה עושים את זה:"הפנים שלו זורחות והוא אומר

ואיכשהו זה תמיד היה הרגע  ... את לגמרי בכיוון הנכון, מיידלע

...שבו הכל נהיה ברור וצלול והפתרון מגיע מאי שם



..."מחמאהוכל,חיוביחיזוקשכלמבינהאניופתאום,

מהאתליעשולא,מאזשקיבלתיטובהביקורתוכל

עמוקיותרהרבהזהואולי...ההואהמשפטלישעשה

הדרךאתסלל,רבהבמידה,ההואהמשפטכי:מזה

מהמורהששומעמיכי...כךאחרשכבשנופסגהלכל

דברששום,יודעשהוא,יכולשהואא"יבכיתהשלו

יותרהרבההזהמהמורהמקבל,אותויעצורלא

הדלקאת,אנישקיבלתימהוזה...מאלגוריתמים

הידיעהאת,גבוהאותנוויעיףרחוקאותנושיסיע

אתהלבתבונתאת,השכלכוחאתלנושיש

אין,ככהבנומאמיןשלנוהמורהשאםההכרה

."בעצמנונאמיןשלאסיבה



תכנית התערבות מבוססת פרוטוקול



 פיתוח  –לקוח מעולם הרפואה בריאות הנפש

טיפולים מבוססי מחקר

 כטיפול פסיכולוגי בשניידר–יישום ראשון

 תיכון עירוני ט, התערבות בית ספרית–יישום שני  ,'

א"ת

 חונכות  –יישום שלישי



 Haynes,  et al (2009). A surgical safety checklist to 

reduce morbidity and mortality in a global population. 

The New England Journal of Medicine, 360, 491–499.

 לונדון)ח ברחבי העולם "בי 8מחקר שהתבצע ב ,

, ניו דלהי, אוקלנד, מנילה, עמאן, סיאטל, טורונטו

במטרה להפחית טעויות רפואיות בניתוחים  (  איפקרה

בעזרת התערבות קצרה

ירידה בסיבוכים36%: תוצאות

ירידה במקרי המוות47%



  ההתערבות כללה דרישה מהצוות הרפואי לוודא

ק ליסט של עמוד אחד שביצעו את הפעולות  'בעזרת צ

(.19כ "סה)השגרתיות הנדרשות 

יודעים מה , לוודא שהמטופל הזדהה, פעולות כגון

שכל אחד , האם סובל מאלרגיות, מקום הניתוח

...חיטוי, פרצדורות הרדמה, מהצוות יודע מה תפקידו



תוכן משתנה, מבנה קבוע

גמישות והתאמה

  התנסות וניסיון



אישי-מישור תוך

חינוכי -הסבר פסיכו(Psycho-
education)

 מודעות עצמית לתחומי החוזק והקושי
האישיים

פיתוח יכולת להציב מטרות ויעדים

פיתוח אסטרטגיות התארגנות

 זיהוי סגנון  )פיתוח אסטרטגיות למידה
פיצוח , סכמות, כרטיסיות ניווט, למידה
(התאמות, שאלות



מישור בינאישי

ניתוח  : שיפור כישורים בינאישיים
קבלת החלטות, דפוסי תקשורת

  סנגור עצמי וגיוס תמיכה

הדרכת הורים



"בסיס בטוח"בניית -מישור מערכתי 

ס"תשתית ארגונית בביה

ס"בי-מורה-הורים-חיזוק הקשר תלמיד

קשר בין הגורמים המטפלים

חיזוק תחושת השייכות





מבנה ארגוני של הכלה

 הקצאת שעות–בניית תשתית

 מחקר , על תהליכי תיעודהקפדה
ורפלקציה



מבנים-הכלה מערכתית 

י מנהלת "מונחה ע–ס צוות מוביל בית ספרי "בכל בי
שעה  + שעתיים –תהליך מטעם המרכז הבינתחומי 

אחת לשבועיים

מכשירות  –פסיכולוגית ואחראית דידקטית , יועצת

שעתיים אחת לחודש   -שעה–CMאת קבוצת ה 

(תשתית קיימת)ליווי אישי שוטף + כקבוצה 



מבנים-עבודת המחנך 

 כמנטורהמחנך

 נפגש  -ל.י.אשבועיות לצורך תכנית שעתייםהמחנך מקבל
על  לעבוגהעם התלמידים כקבוצה אחת לשבוע באופן קבוע 

שימוש גמיש לצרכי –שעה נוספת לשבוע . תכני הפרוטוקול
.התכנית

 פגישות בין המחנכים לבין ההורים  6לאורך השנה מתקיימות
בקשיים שעדיין , במטרה לשתף אותם בהתקדמות ילדיהם

לחזק ולטפח את הקשר והאמון בינם לבין ילדיהם ובינם  , קיימים
.לבין בית הספר



מבנים-הכלה מערכתית 

 אחת ברמת העיר צוות עיר נפגש
לחודש

 צוות מנהלות התהליך של בתי הספר
אחת לשבועייםהשונים נפגשות 



שלבי ביצוע



מבנה ארגוני
אגףראש-מורחבהיגויצוות

העלהחינוךמפקחת,החינוך
מנהלת,בכירהיועצת,יסודי
לקויותאגףמנהלת,ח"שפ

מנהלת,החינוךבמשרדלמידה
פרויקטמנהלת,אקדמית

מנהלת–ספריביתמובילצוות
,פסיכולוגית,יועצת,ב"חט

,מתלית,פדגוגיתאחראית
מדריכת,חיצוניתתהליךמנהלת

למידהלקויותאגף

,  יועצת, מחנכים-CMצוות 
אחראית /מתלית, פסיכולוגית

פדגוגית

רמת עיר•

ס"רמת ביה•

רמת שכבה•



  התאמת התוכנית למאפיינים הייחודיים
ס"בי, משפחה-

הפעלת התכנית בכלל השכבות : יעד
ס"על סמך כוחותיו הפנימיים של ביה



הכשרה

הכשרת צוותים מובילים

 C.Mהכשרת 

העשרת חדר מורים
בהתאם לצרכים הייחודיים  

ס"של ביה





Feasibility Study

מטרת המחקר  :

?  האם מודל הייעוץ בר יישום

חברתי  , האם נראה כי הייעוץ מקדם תפקוד רגשי

ואקדמי של מתבגרים עם לקויות למידה מגוונות  

?והפרעות פסיכיאטריות נלוות



משתתפים

 משפחות91בתוכנית השתתפו

44 מרכז לקויות למידה בשניידר–בזרוע א

47 א"ת, עירוני ט–בזרוע ב

0.88.=ת.ס12.62=גיל ממוצע

בנות25בנים  22–זרוע בבנים 28בנות 11–זרוע א

ח      -ט                 כתה ז-כתות ז

59.7%: קו מורבידיותADHD ,22%הפרעות חרדה  ,

,  הפרעת התנהגות מרדנית4.16%, דיכאון8.3%

טיקים/טורט2.7%



קריטריונים  -התאמה לתוכנית 
(הזרועות2)

לומד בחינוך רגיל  .

דידקטי-אובחנו לקויות למידה באבחון פסיכו.

אינטליגנציה ממוצעת ומעלה.

או הפרעה  /או רגשי ו/קושי בתפקוד חברתי ו
.או חוסר מודעות עצמית ללקות/פסיכיאטרית נלווית ו

או חשיבה פסיכוטית/ללא כוונות אובדניות ו.



תוצאות זרוע שניידר



משך  

התוכנית

תדירות  

המפגשים

האם  

תוכנית

איל עזרה  

באופן כללי

האם היית  

ממליץ על  

התוכנית  

לחבר

-54.5%הורים

מתאים

66.7%-

מתאימה

כן-97%כן-90.9%

-91.9%ה/נערה

מתאים

89.2%-

מתאימה

כן100%כן -97%



-ס "תפקוד בביה
ה/דווח נערדווח הוריםנושא

81.8%89.2%הישגים

68.8%56.8%התנהגות

81.8%86.5%התארגנות

75%78.4%ריכוז וקשב במטלות לימודיות



הורים על עצמם–תפקוד הורי 

דווח על שיפורנושא

להתמודד באופן פעיל עם קשיי  היכולת

בתי/בני

93.9%

90.9%יכולת ההתמודדות הכללית

75.8%מצב הרוח שלי

ס להתמודד עם קשיי  "יכולת להיעזר בביה

בתי/בני

78.8%



EXECUTIVE  FUNCTION

BRC Test – Stroop*

1,500.00

1,550.00

1,600.00

1,650.00

1,700.00

1,750.00

1,800.00

1,850.00

Average reaction time for correct answers

*

*

Changes in BRC Test: Stroop , pre &post intervention, Controlling for Medication

Time: F(1,42)= 6.2 p<0.05, Num. of correct answers:  F(1,42)=3.64 P<.05, Num. of 

incorrect answers F(1,42)= .46 N.S.

.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Number of correct
answers

Number of incorrectly
answers

pre

post



EXECUTIVE  FUNCTION

BRC Test – Maze*

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Number of Trials Total Errors Number of
Overruns

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Completion Time Path Learning Time

pre

post

*

*

*

*

*

Changes in BRC Test: maze , pre &post intervention, Controlling for Medication

Num. of trials: F(1,42)=13.06 P<.05, Completion time: F(1,42)=31.14, p<.05, Path

learning time: F(1,42)=30.1 p<.05, Total errors F(1,42)= 18.46 p<.05, Num. of overruns:

F(1,42)=14.43 p<.05.



0

2

4

6

8

10

12

דיכאון הסתגרות תלונות  
סומאטיות

בעיות  
חברתיות

בעיות  
בחשיבה

בעיות קשב הפרת כללים התנהגות  
תוקפנית

סימפטומים  
מוחצנים

סימפטומים  
מופנמים

לפני טיפול סיום חלק אקוטי מעקב חצי שנה

שינויים בפסיכופתולוגיה

* *

 F(2,63.77)=10.3, P<0.01; F(2,65.58)=4.6, P=0.01סימפטומים מוחצנים ומופנמים 

בעיות  , (F(2,64.9)=4.82, P=0.01תלונות סומאטיות , (F(65.73)=6.87, P=0.02תוקפנות ,  ,(F(65.73)=6.87, P=0.02דיכאון , (F(2,65.4)=5.99, P<0.01בעיות חברתיות 

 (F(2,64.67)=6.65, P<0.01)והפרת כללים (F(2,65.3)=9.76, P<0.01)בחשיבה 

.  אך נראתה ירידה משמעותית בין לפני הטיפול לסיום השלב האקוטי,  (F(2,67.46)=0.6, P=0.1לא נמצא אפקט עיקרי , בעיות בקשב



התקשרות למורה                                   התקשרות להורים

*

*

*

*

F(2,66.4)=3.8, P<.05) F(2,67.2)=5.4, P<0.05)

0

1

2

3

4

5

התקשרות לאב התקשרות לאם

לפני טיפול סיום שלב אקוטי לאחר חצי שנה

*

F(2,66.8)=3.1, P<0.05F(2,63.5)=1.8, P=0.17) 



עירוני ט–תוצאות יישום בית ספרי 

"מובנים"מכון 



השפעה על בית הספר והצוות  
החינוכי  

  פיתוח מקצועיות בכל הקשור להבנה וטיפול בתלמידים בעלי

לקויות למידה

שיפור הקשר בין המורים והתלמידים

  שיפור הדימוי העצמי של המורים

 עם כלל התלמידיםשינוי בדרך עבודת המורים



השפעה על התלמידים

הצבת מטרות, יכולת מיקוד הקושי, שיפור בתקשורת בינאישית  ,

יכולת ארגון

ירידה בתחושת הבדידות

שיפור בתפיסות המורים את התלמידים

לומדים  46–התלמידים שהשתתפו בתוכנית 47מתוך 

'כיום בכתה י



התפלגות ציוני מבדק בית -סיפרי בלשון 

בתחילת כיתה ז'  )42 נבדקים(

52%

48%

0%

0-54

55-74

75-100



התפלגות ציונים שנתיים בלשון )סוף כיתה ז'(

)47 נבחנים(

15%

74%

11%

0-54

55-74

75-100



התפלגות ציונים בלשון )סמסטר א' כיתה ח'(

ׁ )47 נבחנים(

  ׁ  ׁ ׁ

6%

83%

11%

0-54

55-74

75-100
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