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 חונכות, התערבות בית ספרית, טיפול פסיכולוגי1.

 תכנית מבוססת פרוטוקול2.

 מבוססת מחקרתכנית התערבות 3.





 :המטרות

הבסיס התיאורטי והידע , לפתח תכניות התערבות תוך התבססות על הידע המחקרי1.

 שנצבר על סמך הניסיון

 לבדוק האם ההתערבות החדשה אפקטיבית ביצירת התוצאה הרצויה2.

m -מה גרם לך שההתערבות תעבוד 3. ed ia to rs of prog ram  ou tcom es   

 

 

 סדרת מחקרים



מטא אנליזה של 
 RCTהרבה

מחקר קליני 
 RCTמבוקר 

מידע ממחקרי מעקב על 
 האוכלוסייה הנתונה

 מחקרים מבוקרים של תיאורי מקרה

 מחקרים של תיאורי מקרה

 מחקרי אורך ותיאורי מקרה, מידע ממחקרים מתאמיים

המשתתפים והצרכנים  ? מה אומרים המומחים בתחום
 הפוטנציאליים



 "תיאוריית התערבות"הגדרת הבעיה ופיתוח 1.

 ההתערבות" חומרי"עיצוב ועיצוב מחדש של 2.

 ההתערבות" רכיבי"בחינה והגדרה מחודשת של 3.

 במגוון מקומות, בדיקת אפקטיביות ההתערבות בתנאי שטח4.

 הטמעה רחבת היקף של ההתערבות5.

 

Frase r et al., 2009 

 



מתבססים על , מפתחים את תיאוריית תכנית ההתערבות מתוך הבנה מעמיקה של הבעיה

 מידע מקהל היעד, מידע ממומחים, מידע מהשטח, סקירת ספרות מעמיקה

 סקירת ספרות

הידע הקליני שנצבר במרכז לקויות למידה במרכז שניידר ובאגף לקויות למידה במשרד  

 שנים 7 -על בסיס עבודה משותפת קודמת במשך כ, החינוך



 מערכתי, אישי-בין, אישי -בגורמי חוסןמיקוד •

 חברתיים/תפקודים רגשיים -תפקודים ניהוליים•

 בטוחבסיס  -מבוגר משמעותי -תיאוריית ההתקשרות•

•IP T -A 

 

  



 מזהים משתני סיכון וחוסן שניתנים להשפעה

,  אסטרטגיות למידה, תפקודים ניהוליים, הצבת מטרות, מודעות עצמית –רמת הפרט 

 ויסות רגשי

 סנגור עצמי, קבלת החלטות, תקשורת –רמה בינאישית 

 ס"הורים ובי –כולנו אל מול לקות הלמידה  –רמת המערכת 



 מעצבים את חומרי ההתערבות

 כתיבת פרוטוקול והתאמתו



 לקוח ממודל רפואי•

 מאפשר הכוונה למטפל•

•Fide lity- המידה בה ההתערבות מועברת כפי שהתכוונו שתהיה 

 מאפשר מעקב•

 חשיבותו עולה ככל שהמחקר מתקדם•

 



 תוכן משתנה, מבנה קבוע•

 גמישות והתאמה•

 התנסות וניסיון•

 התאמה לסטודנט -התאמה למורה -מפרוטוקול פסיכולוגי•



 אישי-מישור תוך

 -Psycho) חינוכי -הסבר פסיכו+ מודעות עצמית לתחומי החוזק והקושי •

educa tion) 

 הצבת מטרות•

 אסטרטגיות התארגנות•

 אסטרטגיות למידה•

 ויסות רגשי•

 

 



 אישי-מישור בין

 אישית יעילה-תקשורת בין•

 קבלת החלטות•

 סנגור עצמי•

 גיוס תמיכה•

 הדרכת הורים•

 

 



 "בסיס בטוח"בניית  -מישור מערכתי

 ס"תשתית ארגונית בביה•

 ס"בי-מורים-הורים-חיזוק הקשר תלמיד•

 קשר בין הגורמים המטפלים•

 ס"חיזוק תחושת השייכות לביה•

 

 



 הגדרת רכיבי ההתערבות

 משך ההתערבות, תדירות המפגשים, מעגלי העבודה



 מוביל ברמת עירצוות •

 צוות מוביל בבית הספר•

התרשמות ממחצית  , ס המזין"מידע מביה, איתור תלמידים על סמך מבחני עמית•

 שיחות עם המשפחות', ראשונה של כתה ז

 תנאי הכרחי –דידקטי -אבחון פסיכו•

 ערב חשיפה –המשפחות גיוס •

 פעמיים בשבועקבוצתי עם התלמידים באופן  CM -העבודה של •

 ההוריםעם עבודה •

 תגבור לימודי  •

 

 

 



 מגדירים תוצאות לטווח הקצר והארוך

 רמת התלמידים

 רמת ההורים

 רמת המורים



 תוצאות מרכזיות

http://www .btl.gov.il/P ublica tions/S pecia l_Activities_publica tions 
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-מיכל אל' פרופ, קלומקר ענת ברונשטיין "ד, רובין-קופלמןדפנה ר "ד

 מפסון  לורה ' פרופ, אלן אפטר' פרופ, מיקולינסרמריו ' פרופ, יגון

 נוימןר ארי "ד –" מובנים"מכון 

 ,  שרון שמחוני, נועה וייס', רות ברקוביץר "ד, לבנשוסר איריס "ד

 רמי בנבנישתי' פרופ

 



 :משפחות 93

 מרכז לקויות למידה בשניידר –בזרוע א  44•

 א"ת, עירוני ט –בזרוע ב  49•

 0.88.=ת.ס  12.62=גיל ממוצע•

 ט-ז, בנים  57 -בנות ו 36•

הפרעת   4.16%, דיכאון 8.3%, הפרעות חרדה ADHD ,22% 59.7%: קו מורבידיות•

 טיקים/טורט 2.7%, התנהגות מרדנית



 שיפור הקשר בין המורים והתלמידים•

 שיפור הדימוי העצמי של המורים•

 עם כלל התלמידיםשינוי בדרך עבודת המורים •

 שיפור בתפיסת המורים את התלמידים•

ס פרוצדורה מקיפה ויעילה של תהליכי עבודה בהתאם לפרוטוקול  "התפתחה בביה•

 מפורט ומקיף

 פיתוח מקצועיות בכל הקשור להבנה וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה•

 

 



 :נמצא שיפור ב

 אישית-תקשורת הבין•

 יכולת מיקוד הקושי•

 הצבת מטרות•

 התארגנות•

 ירידה בתחושת הבדידות•

 עליה בהישגיים הלימודיים•

 ירידה דרסטית בסיכון לנשירה•

 



E X E C U T IV E   F U N C T IO N   
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Kopelman-R ubin et al., (2012). 



E X E C U T IV E   F U N C T IO N  
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Kopelman-R ubin et al., (2012). 



 
 

 התקשרות למורה                                   התקשרות להורים
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Brunste in Klomek et al., in 

press 



 שינויים בפסיכופתולוגיה  
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Kopelman-R ubin et al., (2013). 



 י משרד החינוך"אימוץ התכנית ע

 הטמעה עם הביטוח הלאומי

 פרסום מקצועי

 פניה ממשפחות

 פנייה מעיריית הרצלייה

 

 



 :ארצית ל.י.אמנהלת תכנית 

פסיכולוגית חינוכית   – רוזנסקיליאורה גשרי 
 מטפלת משפחתית מוסמכת, מדריכה, בכירה

 :צוות מנהלות תהליך

מדריכת  , פסיכולוגית חינוכית מומחית–עדי לב 
 סטודנטים

מרצה , יועצת חינוכית –ר בשמת טובין "ד
 וחוקרת

מטפלת בתנועה ומדריכת  –גוברין איילת
 מטפלים באומנויות

 מחנכת ומדריכה, יועצת חינוכית – קסלהילה 

 יועצת חינוכית ומדריכה פדגוגית –יעל שביט 

,  מומחית ללקויות למידה –ליאת בן אוריאל 
 מרצה 

,  פסיכולוגית חינוכית בכירה –אפרת דביר 
 מדריכת לקויות למידה

פסיכולוגית חינוכית   – פלוטקיןבתיה כהן 
 מומחית

 ומאמנת אישית סית"קב –אילנה תדהר 

 
 

 הרחבת הצוות



 (תהליך מתמשך)ועדכון חומרי ההתערבות  פיתוח

 קביעת משך ותדירות תכנית ההתערבות

העלאת  , ההתמודדות עם בעיות, השלבים, הפעילויות, הגדרת המטרות של כל פגישה

 מוטיבציה

 "ספר הכשרה"פיתוח 

-עם מפעילים שונים, בסוגי סטינג שונים, בחינת ההתערבות במספר אוכלוסיות שונות
 שפתית, התאמה תרבותית



הכשרת  

 מנהלות תהליך

הכשרת צוות  

 מוביל

הכשרת  

CM/מנטורים 

השתלמות בית  

 ספרית



מנהלת  , ח"מנהלת שפ, מפקחת ייעוץ, מפקחת כוללת, ראש אגף החינוך -צוות היגוי מורחב

   ל.י.אמנהלת תכנית , מנהלת אקדמית, אגף לקויות למידה במשרד החינוך

 רמת עיר

אחראית , פסיכולוגית, יועצת, ב"מנהלת חט -צוות מוביל בית ספרי

 מדריכת אגף לקויות למידה, ל.י.אמנהלת תהליך , לית"מת, פדגוגית

רמת  

 ס"ביה

,  פסיכולוגית, יועצת, מחנכים -CMצוות 

 אחראית פדגוגית/לית"מת

 

 רמת שכבה

 ל"פגישות בכל שנ 6 –עבודה עקבית עם ההורים 



 ליווי
 איתור צרכים עירוניים•

 י"ע

 
 ס"ברמת ביה, ברמת יישוב -הקמת צוותים מובילים•

 

 מנהל

 
 ס"מיפוי צרכי ביה•

 

 תהליך

,  הכשרת צוותים ומורים מובילים, העשרה מקצועית של חדר המורים-ס"תהליכי הכשרה של הצוותים המובילים בביה•
 ס"בהתאם לצרכי ביה

 הכשרה

החלטה בעזרת הצוות הרב  -איסוף מידע מהמורים הנוכחיים, ס המזין"איסוף מידע מביה, מבחני עמית -איתור תלמידים•
 מקצועי

 שוטפת

 
 ערב חשיפה למשפחות•

 

 תיעוד

 
 (לפי הצורך במהלך התכנית ולא כתנאי קבלה)נירולוגיים /דידקטיים ופסיכיאטריים -אבחונים פסיכו•

 

 מחקר

 
שעה   -המורים יפגשו שעתיים בשבוע. דידקטי-הכשרת המחנכים לעבודה קבוצתית ופרטנית על פי פרוטוקול פסיכו•

 קבוצתית ושעה פרטנית במהלך שנת הלימודים
 

 רפלקציה

 
 ס"בכוחותיו הפנימיים תוך הרחבה לכלל ביה ל.י.א תוכניתס מפעיל את "ביה•

 



 משרד החינוך
 

















 

 

 

                                 

 





י  "עהאם ניתן לייעל את ההתערבות ולבדוק מה התרומה היחסית של כל רכיב להבין 

 השמטת רכיבים, איחוד רכיבים

א מהם "של כהתרומה היחסית והשוואת סדרה של מערכי מחקר מגוונים דורש 

 לתוצאות ההתערבות



כאשר לחוקר יש מעט שליטה על , תנאי השטח, לאשר יעילות ההתערבות בתנאים שגרתיים

 תנאים אלו

IT T=Intent to Treat 

מה משך  /מאיזה שלב של חשיפה)עבור ההתערבות מידת החשיפה המספקת הערכה לגבי 

 (ההתערבות ממנו כבר ניתן לראות אפקטיביות



 ולאורך זמן" תנאי שטח"משתמשים בהתערבות ב

 מדד הפרסום המקצועי

 מגיע ביקוש מהשטח להתערבות -"החדירה בפועל"מדד 




