
 מהם ולמה הם קשורים -תפקודים ניהוליים

 רובין-קופלמןר דפנה "ד

 היחידה ללקויות למידה והפרעות קשבראש 

ס לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה ומרכז שניידר לרפואת ילדים"ביה

 



המרכז  , פרובוסט, מיקולינסרמריו ' פרופ•

 הבינתחומי הרצליה

ראש מרכז פיינברג לחקר  , אלן אפטר' פרופ•

 ילדיםמרכז שניידר לרפואת , הילד

,  ס לפסיכולוגיה"דיקן ביה, עירן הלפרין' פרופ•

 המרכז הבינתחומי הרצליה
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 היחידה ללקויות למידה וקשבצוות 

אפרת , ר בושמת טובין"ד, ליאת בן אוריאל מעוז ,  רוזנסקיליאורה גשרי 

יעל שביט  , אילת גוברין, עדי לב, כהן פלוטקיןבתיה , שנער קסלהילה , דביר

 ר אינה כץ גולד  "ד, זקן-ר מאירה בן"ד, שחר דבש, נועה וייס, עליזה גולן, ל"ז

 

 מרכז שניידר, צוות המרפאה ללקויות למידה וקשב

,  וין איקה, פרקשלירון , ונסון'גבי ג, עדי לב, ארליך לבנשוסר איריס "ד, נטירו'ארגהילה 

נועה  , וויסאמיר , ענת שועה, כהן אינגברשירה , שרעבי איפרגןאתי , אורן בוהםקרן 

 שמשנועה , שיבזלימור , רוזנשטיין

 
 



 שותפי מחקר

ס לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי  "ביה – קלומק ברונשטייןענת ר "ד         

 הרצליה ומרכז שניידר לרפואת ילדים

ראש המגמה לחינוך מיוחד והתכנית ללקויות   –יגון -אלמיכל ' פרופ         

 אביב-אוניברסיטת תל, ס לחינוך"ביה, למידה

אוניברסיטת  , ראש התכנית לפסיכולוגיה קלינית – מפסוןלורה ' פרופ 

 יורק-ניו, קולומביה

המרכז  , מייסד ומנהל המעבדה לחדשנות במדיה –צוקרמן אורן ר "ד 

 הבינתחומי הרצליה

 
 

 

 

 

 

  

 

 



 ידידים ותומכים

 
  עזריאלי קרן – עזריאלי דנה•

  אורון ורועי נגה•

     שוורץ ודיויד חנה•

 בארינבוים טיומקין נטלי•

 פרוינד ומייקל שרה•

 



 נושאי ההרצאה

 ניהוליים תפקודים מהם•

 חשובים ניהוליים תפקודים למה•

 ניהוליים תפקודים מעריכים כיצד•

 ניהוליים תפקודים של התפתחותם על ידוע מה•

 ניהוליים תפקודים מקדמות התערבויות•

 



 ?מהם תפקודים ניהוליים

 :ב שמדובר יסכימו הרב•

כגון  )מטרה -בבסיס התנהגות וחשיבה מכוונותמנטליים גבוהים העומדים תהליכים •
 ( ויסות עצמי וקבלת החלטות, פתרון בעיות

 shifting ,אינהיביציה ,ומתמשך סלקטיבי קשב ,מילולי שטף ,עבודה זיכרון•

   ?עצמאיים רכיבים של סט או אחד מבנה•

• Interrelated, but distinct, components—described as the ‘‘unity and 

diversity of EF’’ by Miyake et al. (2000, 2009). 

• Prefrontal Cortex (PFC) 

 

 

 

 

 

 



 Adele Diamond -מהם תפקודים ניהוליים
   

 אינהיביציה/שליטה עצמית משמעת והתמדה יצירתיות

 גמישות זיכרון עבודה



 אינהיביציה  /שליטה עצמית

 או לחשוב באופן אימפולסיבי/יכולת לא להתנהג ו1.

 יכולת לחכות לפני שמקבלים החלטה2.

 יכולת לחשוב לפני שמביעים דעה3.

 יכולת להתמקד ולא להיות מוסח4.

 מקדם תפקודים ניהוליים נוספים/מאפשר5.

 



 משמעת והתמדה, קשב

 להתמיד במטלה לאורך זמן1.

 לא להפסיק כאשר משעמם2.

 ניטור3.

 קשב סלקטיבי4.

 פיצול קשב5.

 יכולת להתמיד גם כאשר אין תגמול מידי6.



 יצירתיות ופתרון בעיות
  

 לייצר קשרים בין דברים שלא נראים קשורים1.

 לשחק עם דברים ולחברם באופן חדש2.

 לראות דברים מוכרים בדרך חדשה3.

 לחשוב מחוץ לקופסה4.

 להפגין גמישות בפתרון בעיות5.

 תיקון, ניטור, קביעת מטרות, ארגון, דורש יכולת תכנון6.



 גמישות  
  

 יכולת לנווט בין מסלולים1.

 להתבונן בדברים ולהבין שעשינו טעות2.

 



 זיכרון עבודה  
  

 היכולת להחזיק מידע בזיכרון ולעבוד עליו1.

 פתרון בעיות, הכרחי לצורך הנמקה2.

 דיבור פנימי3.

 הבנה4.



 ?למה תפקודים ניהוליים חשובים
 לימודים   

•EF ס יותר מאשר "מנבאים מוכנות לביהIQ   ורמת הקריאה
 & Blair)ס "וההבנה החשבונית עמה התלמידים נכנסו לביה

Razza, 2007) 

נמצא כמנבא  , א בנפרד"כ, זיכרון עבודה ושליטה עצמית•
הצלחה במתמטיקה ובקריאה לאורך שנות הלימודים 

 ;Borella et al., 2010, לדוגמא)ס ועד האוניברסיטה "מביה
Nicholson, 2007 

 .  Raver & Knitzer, 2002))מנבאים קשר טוב עם המורה  •

  IQלעומת ' של ציונים בקולג( 2מעל פי )מנבאים חזקים יותר •
(Duckworth & Seligman, 2005) 



 ?למה תפקודים ניהוליים חשובים
 התפתחות ותפקוד בבגרות

ילדים שנולדו באותה שנה ובאותה עיר   1000אחר , שנים 32מחקר אורך של •
(Moffit., et al.,2011, 2012) 

יכולת לחכות  )היו בעלי שליטה עצמית טובה  3-11נמצא שנבדקים שבגיל •
 :  הראו (יותר מתמידים, פחות אימפולסיביים, פחות מוסחים, לתורם

 

 

 (כגון משקל יתר והתמכרויות)בריאות נפשית ופיזית טובה יותר •

 +30פחות מעורבים בעבריינות בגיל •

 הרוויחו יותר כסף•

 יותר מאושרים•

 נסיבות חיים בילדות, מעמד חברתי, מין, IQכאשר שלטו במשתנים 



 ?למה תפקודים ניהוליים חשובים
 בבגרותתפקוד 

 (Bailey, 2007)הצלחה ויציבות בעבודה •

שביעות רצון ויציבות  , מערכת יחסים זוגית טובה•
 (Eakin, 2004)בנישואין 

 ,Brown & Landgraf)איכות חיים כללית טובה יותר •
2010) 

 ( Hall., et al., 2010)נוטים לחיות יותר •



 EFאיך מעריכים 

,  מבדקים מתוקננים, אנמנזה: שילוב מקורות•
 שאלונים, עיון בעבודות, תצפיות

 (NEPSYכגון )מבדקים נוירופסיכולוגיים •

 



 EF (2)איך מעריכים 

 Behavior Rating Inventory ofכגון )שאלונים •
Executive Function (BRIEF) 

 ,Conners, Moxo, BRCכגון )מבדקים ממוחשבים •
TOVA) 

 רגילבתהליך אבחון  EFהתבוננות מזווית של  •

 

 



 EFההתפתחות 



 EFההתפתחות 
  גיל במהלך ,בילדות להתפתח ממשיכים אך הראשונות החיים בשנות מתפתחים -

 הצעירה ובבגרות ההתבגרות

 



 EFההתפתחות 

  בגיל במהירות משתפרת ,לחיים הראשונה בשנה להתפתח מתחילה – אינהיביציה•

   הצעירה ובבגרות ההתבגרות בגיל איטי יותר ובקצב בילדות בינוני בקצב ,הגן

(Steinberg, 2010) 

   (4-15 ) להתבגרות מילדות ,בגיל העלייה עם ,לינארי מתפתח – עבודה זיכרון•

(Gathercole, Pickering, Ambridge, & Wearing, 2004) 

 

   

 



 המשך -EFההתפתחות 

   .הגן בגיל ומתפתח בינקות מתרחש בקשב שיפור – )shifting) קשב והסטת קשב•

 6-12 בגיל בעיקר הגיל עם להתפתח ממשיך

 הקשב את להסיט היכולת עולה בגיל העלייה עם•

 (פשוטות במטלות) אפשרית גן בגיל כבר•

 עצמיות שגיאות לנטר יכולת יש ההתבגרות בגיל•

 בוגר אדם של לרמה לרב מגיע  shifting ,ההתבגרות גיל באמצע•

  ,חוקים על ולהתבסס מורכבת מטלה עם להתמודד ביכולת עליה ,מוחית הבשלה

                                            (Best & Miller, 2010)קוגניציה-מטא התפתחות

  

 





 EFגורמים שמשפיעים על 
 

 מעכב

 לחץ•

 דכאון•

 בדידות•

 בשינה חוסר•

 גופנית בפעילות חוסר•

 

 

 משפר

 הקשבה ,תמיכה ,עידוד•

 שייכות תחושת•

 בעצמי אמונה•

 להתנסות אומץ•

 שונות התערבויות•



 EFהתערבויות שהוכחו כמשפרות 

•cogMed ,התערבויות  , מיינדפולנס

  ,PATHSבית ספריות כגון 

•Tools of the Mind ,  התעמלות

,  משחקים לא ממוחשבים, אירובית

 יוגה ואומנויות לחימה

 

 החשיבות של התערבות מוקדמת•

המלצה לשלב בהתערבות עבודה על •

 חברתיים וגופניים-היבטים רגשיים

 

 

Diamond & Lee (2011) 

Science 333, 959 -964 



Riccio & Gomes (2013) 

APPLIED NEUROPSYCHOLOGY: CHILD, 2: 133–140 

 טיפול תרופתי•

 טיפול קוגניטיבי התנהגותי•

 נוירו פידבק•

 תוכנות מחשב•

 טיפול משולב•

 

 

הכיוון נראה חיובי אך אין מספיק  •
 מחקר מבוקר



התערבויות שעובדות גם באופן עקיף על   

 EFהתערבויות ממוקדות  EFתחומים מקדמי 



באופן   EFהתערבויות שמתמקדות ב   

 ישיר ועקיף  

• IPT-A-LD  

 

 ב"לחט ל.י.אתכנית •

 

 

 ס יסודיים"לבי ל.י.אתכנית •

 

 EFלשיפור ישירות התערבויות 

• TangiPlan 

•Kip3 

 משרד החינוך

 



                   

 רובין-קופלמןר דפנה "ד 

 קלומק ברונשטייןר ענת "ד

 מפסוןלורה ' פרופ

 יגון-מיכל אל' פרופ

 אלן אפטר' פרופ

 מיקולינסרמריו ' פרופ

 כהתערבות פסיכולוגית   ל.י.אתכנית 

 משרד החינוך

 



 כהתערבות פסיכולוגית   ל.י.אתכנית 

 (ס"כולל פגישה בביה)מפגשים אחת לשבוע  13  -שלב אינטנסיבי  

 מפגשים לאורך שנה וחצי מתום השלב האינטנסיבי 6 –שלב המעקב 

 הוריםהדרכות  4עד , רב הפגישות הן עם המתבגר

 ,  אסטרטגיות התארגנות, יחסים בינאישיים, מודעות עצמית

 סנגור עצמי, החלטותקבלת 

 גמישות בפרוטוקול מבחינת דגשים

 ס"ביהקשר עם 

 



 משתתפים   - ל.י.אתכנית 

 משפחות 44

 0.88.=ת.ס  12.62=ממוצעגיל 

 ט-בנים       כתות ז 28      בנות  16

 +מסוגים שונים לקויות למידה לכולם 

 ,הפרעות חרדה ADHD ,22% 59.7%: מורבידיותקו 

 טיקים/טורט 2.7%, הפרעת התנהגות מרדנית 4.16%, דיכאון  8.3%  

 



EXECUTIVE  FUNCTION  

BRC Test – Stroop* 
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Kopelman-Rubin et al., (2012). 

*P<.05 



 

Brunstein Klomek et al., 2014 

* 

* 

*P<.05 
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תלונות  הסתגרות דיכאון
 סומאטיות

בעיות  
 חברתיות

בעיות  
 בחשיבה

התנהגות  הפרת כללים בעיות קשב
 תוקפנית

סימפטומים 
 מוחצנים

סימפטומים 
 מופנמים

 מעקב חצי שנה סיום חלק אקוטי לפני טיפול

* 

* * 

* 
* 

* 

* 

* 

*P<.05 

Kopelman-Rubin et al., (2013). 



Regression Coefficients for Predicting Psychopathology 

Executive Functioning Scores 

ΔExternalizing ΔInternalizing Externalizing Internalizing 

β SE b β SE b β SE b β SE b 

-.30 0.10 -0.20* -.13 0.20 -0.16 .48 0.11 0.41*** .65 0.12 0.58*** 
Psychopathology T1 

.21 1.56 2.23 -.03 3.24 -0.60 -.48 1.81 -6.33*** -.13 1.83 -1.85 
Medication 

-.09 1.43 -0.81 -.16 2.96 -2.88 .22 1.65 2.64 .17 1.66 2.18 
ADHD 

-.27 0.75 -1.27~ -.37 1.55 -3.37* .15 0.86 0.89 .18 0.87 1.18 
Stroop 

-.12 0.74 -0.58 -.02 1.54 -0.16 .16 0.86 0.96 .27 0.87 1.69* 
ΔStroop 

-.22 0.93 -1.07 -.06 1.92 -0.50 0.11 1.07 0.68 -.17 1.08 -1.10 
Semantic fluency 

.19 0.89 0.92 .19 1.85 1.72 -0.10 1.03 -0.06 -.33 1.04 -2.12* 
ΔSemantic fluency 

R2 = 36.4% R2 = 23.5% R2 = 47.0% R2 = 41.5% 

Note. ~ p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p  < .001. Δ = change. 
  
 



הקשר בין תפקודים ניהוליים לירידה  
 בפסיכופתולוגיה

  (סטרופ י"ע שנמדדה) לאינהיביציה גבוהה יכולת עם הטיפול את שהתחילו נבדקים .1

  האינטנסיבי השלב סיום בין ,ומופנמים מוחצנים בסימפטומים יותר גדול שיפור הראו

 .קשור נמצא לא פונטי שטף .(CBCL הורים לדווח בהתאם) חודשים 6 למעקב

  חל כך ,הטיפול במהלך (פונטי ושטף סטרופ) הניהוליים התפקודים את ששיפרו ככל .2

 .הטיפול בסוף המופנמים בסימפטומים שיפור

,  מעל ומעבר לחומרת הסימפטומים בתחילת הטיפול, ממצאים אלו נמצאו מובהקים

 ושינוי בטיפול תרופתי, אבחנה של הפרעת קשב

 לכל משתנה בתפקודים הניהוליים הייתה תרומה עצמאית



 סיכום

 "מטריה" מונח - ניהוליים תפקודים•

•‘‘Unity and diversity of EF’’ 

 ,בילדות להתפתח ממשיכים אך הראשונות החיים בשנות מתפתחים•

 הצעירה ובבגרות ההתבגרות גיל במהלך

 ומקדמים מעכבים גורמים•

   יעילות התערבויות•

 רב מחקר נדרש•
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