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הזרוע הקליניתתכניות הכשרה
היחידה מספקת תהליכי הכשרה לפסיכולוגים, 
למורים, ליועצים, להורים ולמנהלי בתי ספר: 

כנס שנתי בהשתתפות חוקרים בינלאומיים   
מובילים בתחום

השתלמויות מוסדיות בית ספריות  

הכשרה לאנשי מקצוע בתחום לקויות   
למידה והפרעות קשב

תכנית א.י.ל ביישום פרטני-משפחתי  

הפסיכותרפיה  התאמת  קליני:  מחקר   
הבינאישית למתבגרים המתמודדים עם 

לקויות למידה ו/או הפרעת קשב

אבחונים פסיכו-דידקטיים ואבחוני קשב  

בניין בית הספר לפסיכולוגיה



אודות
קשב  והפרעות  למידה  ללקויות  היחידה 
חזון משותף של בית ספר  הוקמה מתוך 
ברוך איבצ’ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי 
הרצליה והמרפאה ללקויות למידה והפרעות 

קשב במרכז שניידר לרפואת ילדים. 

מטרת היחידה הינה לקדם את יכולתם של 
ילדים, מתבגרים, הורים, אנשי חינוך ומטפלים, 
להתמודד בצורה טובה עם אתגרי המאה ה-21. 

לצורך כך היחידה מפתחת תכניות התערבות 
ומניעה מבוססות מחקר המיועדות לקידום 
תפקודים ניהוליים, תוך התמקדות בתלמידים 
המתמודדים עם לקויות למידה והפרעות קשב.

היחידה פועלת תוך שיתוף פעולה מקצועי, 
פורה וארוך שנים עם משרד החינוך, המוסד 
לביטוח לאומי, מרכז שניידר לרפואת ילדים 

בישראל, עיריות ורשויות מקומיות.

צוות מוביל

ליווי קליני מחקרי 

פרופ’ אלן אפטר
מנהל מרכז פיינברג לחקר הילד, 

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

ליווי אקדמי מחקרי

פרופ’ מריו מיקולינסר
משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

מייסד ולשעבר דיקן בית ספר ברוך איבצ’ר לפסיכולוגיה,
המרכז הבינתחומי הרצליה

הקמה וניהול

ד”ר דפנה קופלמן-רובין
מייסדת וראש היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב,

בית ספר ברוך איבצ’ר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

מייסדת ולשעבר מנהלת המרפאה ללקויות למידה והפרעות קשב,
מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

א.י.ל עוזר לי באחריות ובקצב 
בלימודים. אני מרגישה שאני יותר 

מקשיבה בשיעורים...”
שירה, תלמידת כיתה ד׳

תכנית א.י.ל גרמה לי להבין יותר 
את דרך המחשבה של תלמידים עם 

לקויות למידה, גרמתי להם
להרגיש יותר שלמים ומרוצים 
מעצמם, תחושה מאד מספקת

בתור מורה...”
מיכל, מחנכת כיתה ח׳

תלמידי חט״ב, המתמודדים עם לקויות   
למידה והפרעות קשב שהשתתפו בתכנית 
הראו עליה במיומנויות בינאישיות, ירידה 
בבעיות התנהגות, ירידה במעורבות במעשי 
בריונות ושיפור במצב הרוח. לעומתם, 
תלמידים שלא השתתפו בתכנית, הראו 
החמרה בתפקוד בפרמטרים אלו לאורך 

שנה״ל.

בקרב תלמידי יסודי שהשתתפו בתכנית   
)לעומת תלמידים מבתי ספר בהם התכנית 
לא פעלה( חלה עליה מובהקת באמפתיה 
)יכולת להבין את הזולת( ובאסרטיביות 
ילדים  עם  יעילה  בינאישית  )התנהלות 
ומבוגרים(.  בנוסף, חלה ירידה בבריונות 
מילולית, בבריונות פיזית ובתחושות חרדה 

ומתח.

הצוותים החינוכיים שהפעילו את התכנית   
דווחו על שביעות רצון גבוהה.

ממצאי המחקר המלווה את
תכנית א.י.ל:

תכנית א.י.ל הינה תכנית הדגל של היחידה. 
התכנית מספקת לאנשי חינוך, לתלמידים 
את  ומפתחים  המקדמים  כלים  ולהורים 
התפקודים הניהוליים, בהתאם לגיל ולשלב 
ההתפתחותי. הידע המחקרי מצביע על קשר 
הדדי בין תהליכי למידה, קשרים עם אחרים 
ומצב רוח. בתכנית א.י.ל מתבצע תהליך של 
הקניית אסטרטגיות יעילות לשיפור התפקוד 

בכל אחד מהתחומים.

תכנית אני יכול להצליח )א.י.ל(

בונים תפקודים ניהוליים

הצבת מטרות

ויסות רגשיסדר וארגון

קבלת החלטותתכנון זמן

פתרון בעיות

פיקוח ובקרה

תפקודים 
ניהוליים

לתכנית שלושה יישומים:

תכנית להכשרת הצוות החינוכי בבתי הספר   
היסודיים לעבודה עם כלל התלמידים )א׳-ו׳(.

תכנית להכשרת מחנכי הכיתה לעבודה   
קבוצתית עם תלמידיהם המתמודדים עם 

לקויות למידה והפרעות קשב )ז׳-ט׳(.

תכנית ייעוצית פרטנית-משפחתית.  


