
משרד החינוך



משרד  , ח שניידר"י מרכז לקויות למידה בבי"פותחה ע

החינוך והביטוח הלאומי

3בית  -תכנית מערכתית, טיפול פסיכולוגי: יישומים

חונכות של סטודנטים, ספרית

ס לפסיכולוגיה במרכז  "לוותה במחקר מטעם ביה

"מובנים"הבינתחומי ומכון 

משרד החינוך

ה מ ו ס ד  ל ב י ט ו ח  
ל א ו מ י



שותפים בפיתוח
דלית שטאובר, דור-ר יהודית אל"ד: משרד החינוך  ,

חנה  , רונית שרביט, צילה טנא, אירית בר סלע
ר חיה לשם"ד, שני לוי שמעון, טל טאובר, שדמי

ברנדה : הביטוח הלאומי, הקרן למפעלים מיוחדים
טניה ליף, שרית מוראי, מורגנשטיין

סיגל  , ר אבי בנבנישתי"ד: 'צוות מוביל עירוני ט
ר "ד, רותי לבקוביץ, לבנה הרוש, שלי קורן, פתאל

אסתי שניידר

אריק  , ריבי בן משה, לה חיימוב'אנג: צוות המחנכים
דינה  , אודליה בן דוד, מורן עומיסי, רבקה פנצר, לוי
לוי

 רינה נוימן, ר ארי נוימן"ד": מובנים"מכון



שותפים בפיתוח
ר "ד, ר ענת קלומק ברונשטיין"ד: שותפי מחקר

,  אלן אפטר' פרופ, ר לורה מפסון"ד, יגון-מיכל אל
מריו מיקולינסר  ' פרופ

אושרית  , רוזנסקי-ליאורה גשרי: צוות פסיכולוגיות
טלי  , לילך אסרף, עדי לב, בתיה פלוטקין, טלקר
לימור  , ענת ליטבק, גיתית פאר, ליהי קשת, שימל

שידלוב

הילה , ארליך-ר איריס לבנשוס"ד: צוות מחקר
איה בר ניב, יעל פרוינד, מיכל פלזן, שחורי

ר נועה  "ד, דורון גוטהלף' פרופ: צוות פסיכיאטרים
ר ליטל  "ד, ר ספי קרוננברג"ד, ארויה-בן

ר טלי לוי"ד, ר עידית דקל"ד, שטיינהרט

אופיר קוטון, קרן טוכטרמן: ניהול אדמיניסטרטיבי



י משרד החינוך כתוכנית שתסייע ביישום יעד  "אומצה ע

ההכלה

 כיום בשלבי הטמעה בפריסה ארצית

 המכון הבינתחומי ללקויות למידה –גוף מטמיע

רשות  , והפרעות קשב בשותפות עם משרד החינוך

הביטוח הלאומי ומרכז שניידר לרפואת ילדים, מקומית

משרד החינוך

ה מ ו ס ד  ל ב י ט ו ח  
ל א ו מ י



שותפים בהרצליה
סיגל  , רבקה אינגביר, ר אבי בנבנישתי"ד: צוות עיר

ר אורה לנדא"ד, איה גיא, פתאל

המנהל , אגף לקויות למידה: משרד החינוך
יסודי-האגף לחינוך על, י"אגף שפ, הפדגוגי

רוזנסקי-ליאורה גשרי-ל ארצית .י.מנהלת תכנית א

 הילה שנער קסל, עדי לב: צוות מנהלות תהליך  ,
ר בשמת "ד, ליאת בן אוריאל, איילת גוברין כהן

אפרת דביר, יעל שביט, אילנה תודר, טובין

שרון  , ארליך-ר איריס לבנשוס"ד: צוות מחקר
מעיין  , אסף בלאט, איה בר ניב, נועה וייס, שמחוני

גרמן



שותפים בהרצליה

צוותים מובילים
רותי  , אפרת כורם, נירית לוטן, סוני קראוס-רעות

תיקי , אורית הכהן, יעל קליין, לירון וידר, רבינוביץ

אילנה פרי, ארנוןאורית, תורגמן

 דלית זילברשטיין, איריס תמרין, אירית גלאון-סמדר,

דינה שפירא, בלה מורג, דורית סופר, ליאת מירוצניק

 אתי , ריני דגן, ענבל אשכנזי, עדי רוסנסקי-הנגיד

אורית ארנון, ציפי אינס, פלד



שותפים בהרצליה

צוותים מובילים
חן קשטן, מיכל הס, יואל שולמן, ענת פרי-גוריון-בן   ,

,  הדס קימל, אלונה זבולון, רותי זילבר, ליאת סירקיס

נעם אהרוני  

 מרווה, שרון רחמים, סיגלית קרני, רחל ליבנה-זאב ,

מירי אדר, פרי, דיין-נלי גינוולד

 ענת דוידוביץ, עמית רומנו, מרלין בן עמי-יד גיורא ,

חן , רונית כנף, לירן קוה, ענת בר, שרון אפורי תדמור

תמוז



תפעול

כנס שנתי

מחקר הכשרה

אבחון  

והתערבות

פיתוח תכניות  

התערבות  

לטווח הגילאים

הכשרה  

והשתלמויות

ל  .י.תכנית א

בפריסה ארצית

מרכז לקויות  

למידה

בשניידר

חבר נאמנים

ראש המרכז



לשנות את מסלול ההתפתחות  

מסיכון ונשירה למסלול של  

הצלחה והשתלבות בחברה 

הישראלית



משרד החינוך

ה מ ו ס ד  ל ב י ט ו ח  ל א ו מ י
אגף פיתוח שירותים

רשות מקומית

משרד החינוך

מוסד אקדמי

מרכז רפואי

רווחה



חינוך

פסיכולוגיה

רפואה

רווחה

משפחה



חברתי-למידה בתוך הקשר רגשי

מיקוד בגורמי חוסן

 בטוחבסיס –מבוגר משמעותי

פרקטיקה יישומית

התערבות מבוססת ראיות



רובין-קופלמןר דפנה "ד, ר אבי בנבנישתי"ברכות ודברי פתיחה  ד8:30-9:00•

דור-ר יהודית אל"ד-בראי מדיניות משרד החינוך ל.י.אתכנית 9:00-9:45•

מיקולינסרמריו ' פרופ-תיאוריית ההתקשרות עם הדגשים למערכת החינוך 9:45-10:30•

'בראנץ–הפסקה 10:30-11:00•

ר איתי ברגר  "ד-הבסיס המוחי בתהליכים קוגניטיביים 11:00-11:45•

שני לוי שמעון–מלאכת ההוראה-המפגש בין התיאוריה למעשה11:45-12:15•

בהנחיית מנהלת תהליך  , ספרייםדיון בקבוצות של צוותים מובילים בית –12:15-13:00•
ה מצוות עיר מוביל/ונציגל.י.אתכנית 



התכנסות וקפה8:00-8:30•

רובין-קופלמןר דפנה "ד–עקרונות מנחים –ל.י.אתכנית 8:30-9:00•

ר  "ד-הורים ובני הגיל , יחסי הגומלין עם מורים: מתבגרים עם לקויות למידה9:00-9:45•
מיכל אל יגון

קלומקברונשטייןר ענת "ד-אוריינטציה בינאישית , ל.י.באעבודת המחנך 9:45-10:15•

'בראנץ–הפסקה 10:30-11:00•

פתאלסיגל -מסיכון לסיכוי -ל.י.אתוכנית11:00-11:45•

בהנחיית מנהלת תהליך  , ספרייםדיון בקבוצות של צוותים מובילים בית 11:45-12:45•
ה מצוות עיר מוביל/ונציגל.י.אתכנית 


