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 :ה/שינוי במסלול ההתפתחות של התלמיד

 סוציאליים                      -ס ולקשיים פסיכו"מרמת סיכון גבוהה לנשירה מביה

 למסלול המפתח את גורמי החוסן ומקדם הצלחה אישית ותרומה לחברה   

 

 תלמידיםשל לימודית ורגשית היא תכנית המיועדת לקדם הצלחה  ( צליחה כול  ני  ) ל.י.תכנית א

 .ת למידהיובעלי לקו

 

, הביטוח הלאומי, משרד החינוך: מספר גורמים ממשלתיים ועירוניים כגוןבהפעלת התכנית שותפים 

 . ומרכז לאבחון טיפול וחקר ליקויי למידה במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, הרשות המקומית

 (.מכון מובנים)י מכון חיצוני "ת התוכנית מלווה מחקר הערכה המתבצע עא

  

לקדם התפתחות לימודית רגשית וחברתית תקינה של בני נוער עם לקות מיועדת מטרת התכנית 

חזק גורמי חוסן אישיים ובה בעת ל, ממערכת החינוךשלהם צמצם נשירה סמויה ל, למידה

 .ייעוצי בבית הספר והצוות הטיפולי-של הצוות החינוכי ובניית תהליכי התמקצעות, ומשפחתיים

  

התכנית מציעה טיפול בגישה המערכתית המשלבת עבודה עם אנשי מקצוע מתחום הפסיכולוגיה 

 .והמשפחה החינוך, והרפואה

 

ביצוע תהליך , תשתית ארגונית מתאימה בבית הספרמודל התכנית מבוסס מחקר ובנוי מיצירת 

-הכשרת הצוות החינוכי, דידקטי ורפואי-ביצוע תהליכי אבחון פסיכו, ס"ביהאיתור מקיף במסגרת 

התלמידים עבודה פרטנית וקבוצתית עם  ,ייעוצי לעבודה בהתאם לעקרונות המנחים את המודל

תהליך העבודה מתבצע . ההתנהגותי והאקדמי, לצורך חיזוק גורמי החוסן המרכזיים בתחום הרגשי

שפותח במסגרת  בהתאם לפרוטוקול דידקטי ורגשיים החינוכיים על ידי אנשי המקצוע והצוות

 .התוכנית
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 :  ע      נ      ע 

 

ליקויי למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצת הפרעות הטרוגניות המתבטאות בקשיים משמעותיים 

( ילתואם ג)או יכולות מתמטיות ובשימוש /המשגה ו, כתיבה, קריאה, דיבור, ברכישת יכולת  הקשבה

 .ומניחים שהן נובעות מדיספונקציה במערכת העצבים המרכזית, הפרעות אלה הן פנימיות. בהם

זמנית עם -אף שלקות למידה יכולה להתרחש בו.  ליקויי למידה יכולים להתגלות לאורך מעגל החיים

ה היא אינה תוצא, ('או סביבתיות וכו,  הפרעות רגשיות, פגיעה חושית)תנאים מגבילים נוספים 

, לקות למידה מאובחנת כאשר הישגי התלמיד במבחנים סטנדרטיים בקריאה. ישירה של תנאים אלו

פחותים בצורה משמעותית מהמצופה , המועברים באופן אינדיבידואלי, או הבעה בכתב, מתמטיקה

, ליקויים אלה גורמים להפרעות משמעותיות בהישגים האקדמיים. בהתאם לגילו ולרמת המשכל שלו

הגדרה זו מופיעה ב )מתמטיקה או כתיבה , עילויות יום יומיות הדורשות מיומנויות של קריאהאו בפ

National Joint Committee on Learning Disabilities NJCLD 1994   י משרד "ואומצה ע

 (.  (ב)4/ ד "תשסל משרד החינוך "ראה חוזר מנכ, החינוך

מעבר לתחומי , תחומי חיים רבים נוספיםלקויות למידה משפיעות על ההתפתחות והתפקוד ב

כיום ידוע שמעבר לקשיים הלימודיים הרי שנערים ונערות בעלי לקויות למידה נמצאים .  הלמידה

, בעיות התנהגות קשות, אובדנות, סוציאליות הכוללות דיכאון-ברמת סיכון גבוהה למגוון בעיות פסיכו

 , Goldston, 2007 ))נשירה מבית הספר שימוש בסמים ו, הפרעות חרדה, הפרעת קשב וריכוז

Daniel et al, 2006 .מהילדים בעלי לקויות למידה סובלים מבעיות פסיכו 44% -קרוב ל, למעשה-

 .( Cosden,2001)סוציאליות שונות כגון נשירה מבית הספר ורמת הכנסה נמוכה יותר כבוגרים 

עשוי להוות שינוי משמעותי במסלול החיים  ידוע כי תהליך אבחון וטיפול נכון, לצד נתונים קשים אלו

.  תעסוקתית והן מבחינה רגשית-ולקדם את בני הנוער להתפתחות מוצלחת הן מבחינה לימודית

חינוכי שנצבר מצביע על מספר גורמים המהווים גורמי הגנה -הספרות המחקרית והידע הקליני

ולמצוא את מקומו בחברה  להתפתח היטב, ה בעל לקות הלמידה/המעלים את הסיכוי של הנער

קשר בטוח עם המורים , תמיכה מבית הספר, גורמים אלו כוללים תמיכה מהמשפחה.  כבוגר מצליח

יכולת להציב מטרות ויכולת , התמדה, ומערך עמדות והתנהגויות אישיות הכולל מודעות עצמית

 Al-Yagon, 2007, Al-Yagon & Mikulincer, 2004, Raskind et)לחפש באופן פעיל אחר תמיכה 

al, 2004, Margalit & Raskind 2007) . 

 

 

 :נח    ס ד    ד ה

 אקדמי של בעלי לקויות למידה והפרעות קשב מחייב -רגשי-התערבות לקידום תפקוד חברתי

 .שילוב בין גישה ממוקדת וגישה מערכתית

 בית , הקהילה, מערכתיים ברמת הרשות המקומית-לפיכך נדרשת מעורבות של גופים רב

 .הספר והמשפחה

 רפואה , חינוך, רווחה: לשם כך נדרש ידע וטיפול הנשען על דיסציפלינות שונות הכוללות

 .ופסיכולוגיה

  ליישום הטמעת מודל קהילתי יש צורך בתורת עבודה בעלת עקרונות בסיס המהווים מכנה

ה בין שפות תורת העבודה יוצרת אינטגרצי. משותף לעבודת גופים שונים הפועלים בקהילה 

 .אופני התערבות טיפולית מותאמים ויעילות במתן שירות מקצועי של כל הגורמים, מקצועיות
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   יפול טמטרת העל של תהליך ההטמעה הינה ביסוס קהילה מקצועית שמעודדת מסגרות

מסגרות העובדות על . הנותנות מענה מקצועי לתלמידים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב

 .עי ומקיימות קשרי גומלין הדוקים עם בית הספר והמשפחהפי סטנדרט מקצו

 

 

  ט   

 :  ט   הע 

רגשית וחברתית של בני נוער בעלי לקויות למידה , לקדם התפתחות תקינה מבחינה לימודית

צוותי החינוך העובדים עמם והגורמים , חיזוק יכולת הוריהם, לנשירה הנמצאים בסיכון גבוה

לספק את התמיכה הדרושה להם בתהליך התבגרותם והשתלבותם , הפסיכולוגיים והרפואיים

 .בחברה

 רקע סוציו, ות הנמצאים ברמת סיכון עקב לקויות למידה/צמצום נשירה סמויה של נערים-

 .אקונומי נמוך והפרעות פסיכיאטריות נלוות

  חיזוק גורמי החוסן האישיים והמשפחתיים במטרה להעלות את הסיכוי להשתלבות תקינה

 .כמבוגרים בחברה

 ייעוצי בבית הספר בעבודה עם תלמידים בעלי לקויות -התמקצעות של הצוות החינוכי

 .למידה

  הפסיכולוגי והרפואי בעבודה לאורך זמן עם בני נוער בעלי , החינוכיהתמקצעות של הצוות

 .לקויות למידה ברמת סיכון גבוה במיוחד

 

 

 :  ד ם ג     ח סן   סג      נ      

 

המקצועית שנסקרה והידע הקליני ספרות הל פתחה את מודל העבודה תוך התבססות על .י.א תוכנית

המשפחה , ברמת הפרטמרכזיים החוסן המי ורגקידום בהמצטבר ועל רקע זה בחרה להתמקד 

 :והמערכת

 

 :     ה    ד

 הקניית ידע לגבי לקויות למידה תוך מיקוד בגורמי החוסן המקדמים הצלחה 

  עצמית כללית וללקות הלמידה פיתוח מודעות 

  מורים ושיפור תקשורת  -פיתוח מיומנויות בינאישיות יעילות הכוללת שיפור תקשורת תלמיד

 כולל מיומנויות סנגור עצמי, נער-הורים

 בהתאם לפרופיל לקות הלמידה, הקניית מיומנויות ארגון כלליות ואסטרטגיות למידה ספציפיות 

 

 :     הה   ם

  ס עם ההורים"ביהחיזוק הקשר של 

 סיוע להורים בביסוס מערכת התמיכה לה זקוק התלמיד 

 קבלת תגבור לימודי, שירותים חיוניים כגון הערכה וטיפול רפואיתיכולת לצורך חיזוק ההורים ב ,

 (הנגשת שירותים) עבור ילדיהם
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 :ס"       ה

 הקמת כולל , מידהס האמונה על קידמם של תלמידים בעלי לקויות ל"בניית תשתית מכוחות ביה

 חברתי-צוותים מובלים בתחום הדידקטי והרגשי

  הכשרת מחנכי הכתה להוותCM בהתאם , עבור תלמידיהם בהיבטים דדיקטיים ורגשיים

 לפרוטוקול עבודה כתוב ומפורט

 ס"הכשרת רכזי המקצוע לעבודה נכונה עם כלל התלמידים בעלי לקויות למידה בביה 

 ס והרחבת הידע שלהם בתחום לקויות למידה "חשיפת התוכנית לכלל מורי ביה 

 

 

 :  דד  ה  חה

 

ירידה בבעיות משמעת , עליה בציונים, ירידה בימי היעדרות: ג    ם ה     ם   פ  ד     ספ  

 .והתנהגות

סימפטומים של הפרעת קשב /דיכאון/שיפור מבחינת רמת החרדה: ג    ם ה     ם   פ  ד  ג  

 (.ה/נער בהתאם לכל)וריכוז 

 .ירידה בתחושת בידוד חברתי, ירידה בבעיות התנהגות :ג    ם ה     ם   פ  ד ח    

דפוס התקשרות בטוח יותר הבא לידי ביטוי בראיית ההורה :   ד-ג    ם ה     ם      ה  ה

 .כמקור לתמיכה

 עליה בתפיסה החיובית ההדדית של המורה והתלמיד:    ה-ג    ם ה     ם          ד

 (.י המורה"תפיסה חיובית של התלמיד ע, תפיסת המורה כזמין לתלמיד)

עליה , מידת המעורבות, עליה בתחושת המסוגלות של ההורים: ג    ם ה     ם   פ  ד הה   

, (ס"קבלת תמיכה מגורמים טיפוליים וגורמי ביה)ביכולת ההורים לצרוך שירותים קהילתיים מתאימים 

 .ייאוש של ההורים, בדידות, וןירידה בתחושות כגון דיכא

עליה ביכולת להתמודד באופן חיובי עם תלמידים בעלי לקויות : ג    ם ה     ם   פ  ד ה   ה

 עליה בשביעות הרצון, למידה

 

 :ם   ה     הע  דה ה    ספ  

  איתור מוקדם של הצוות החינוכי על בסיס היסטוריה מוקדמת ותפקוד נוכחי 

 של קשיי למידה וליקויי למידה  מיםדאיתור מוק יהעברת מבדק 

  ברמת סיכון על בסיס חוות דעת המורים ומבדקי האיתורתלמידים הבאים  בחירת. 

 (יועצת/ מתלית)י גורם מבית הספר "לתהליך האבחון ע  תלמידיםכנת הה 

 מפגש הורים להסבר התכנית ומהלכה . 

  בצוע תכנית התערבות 

       אבחון פסיכודידקטי :  הליך האבחון כוללת - :ביצוע תהליך האבחון המקיף , 

 .פסיכיאטרית/והערכה רפואית נוירולוגית BRCמבדק           

 

תפקודים נוירופסיכולוגיים שונים , כולל הערכת התפקוד השכלי   ח ן פס   ד ד ט 

אנגלית , חשבון, כתיבה, אבחון קריאה, שמטרתם איתור לקויות למידה וקשיי קשב וריכוז

 . רגשיים ומבדקים
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מבדק ממוחשב ועדכני המעמיק את ההערכה  –  BRC  ד  נ    פס     ג     ח   

 כולל העלאת רגישות האבחון לקיומה של , תיהנוירופסיכולוג

ממצאי האבחון נשלחים לפענוח לבית התוכנה (. ADHD)הפרעת קשב וריכוז 

 .שעות 44באוסטרליה ומוחזרים לאנשי המקצוע בארץ תוך 

 

 אחריה , והוריו  ה /מתקיימת פגישת הכרות עם הנער :ן   ן ה       פ

פגישות להעברת המבדקים השונים ולבסוף פגישת משוב  2-4מתקיימות 

 .בהתאם לצורך, ביחד או לחוד, ה/להורים ולנער

     ביצוע אבחונים פסיכובבעלות ידע וניסיון , צוות פסיכולוגיות: נ  נ  ה-

 .דידקטיים

 

הערכה רפואית לשלילת קיומן של הפרעות  -נ      ג  /  פס   ט   הע  ה  פ    

 .'נטייה אובדנית וכו, חרדה, דיכאון, פסיכיאטריות נלוות כגון הפרעת קשב וריכוז

      ה ולהוריו במהלכה /שתיים לנער-פגישה אחת :  פן   ן ה  

 .מתבצעת הערכה רפואית ושקילת הצורך בטיפול תרופתי

   נוירולוגים בקהילה, פאיםרו:       נ  נ 

 

  ה  ה      ס  ע        הה     /      הנע 

הצוות .  באופן שוטף את התלמיד והמשפחהמלווה המקצועי צוות נבחר לאחר תהליך האבחון 

מקיים צוות זה .  לית"מת/ יועצת -מבית הספר מקצועי גורם כולל פסיכולוג בית הספר מחנך ו

, מעקב אחר הטיפול התרופתי, בתהליך מימוש ההמלצות מפגש חודשי עם התלמיד והוריו לסיוע

 .  וקביעת יעדים מובנים למימוש ההתקדמות ,יישום ההמלצות בבית הספר ומחוצה לו

 

 :     ם ם    ד ע  דה         עם 

 .  עי עם מחנך ויועצתתלמידים במפגש שבו 7-4לקבוצות של סדנאות קיום   -           ד ם

עבודה , סנגור עצמי)ורגשיים ( אסטרטגיות למידה)מיועדות לחיזוק היבטים אקדמיים הסדנאות 

 (.  יעדים ותהליך, מבנה, תכנים, מבחינת מטרות)בקרב התלמידים ( רגשית 

סדנאות המיועדות להקניה וביסוס כלים מקצועיים הדרושים למורים קיום  -          ם

  .case manager -הכשרת המורים והדרכה כ. עם תלמידים בעלי לקויות למידהבעבודתם 

 

 

 הע  דה   ה  ך 

 

על בסיס חומר מקצועי  עדכני בתחום לקויות למידה ועל סמך פרקטיקה בבתי הספר  נכתב 

ל על בסיס פרופי.  ה בעל לקות הלמידה והוריו/פרופיל המיועד למיפוי גורמי סיכון וחוסן של הנער

לאורם מתבצע כל תהליך העבודה הפרטני  נ     פ  ט     ם ט פ    ם  פדג ג  ם    נ םזה 

כל פרוטוקול הוא שלב בתהליך המתועד באופן .  והקבוצתי של  הצוותים המקצועיים וצוותי החינוך

 . תכנים ובקרת בצוע ותוצר, שיטתי ומאפשר  לנהל תהליך על בסיס יעדים
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 : ה ך הע  דה     ם 

 

 

  ס ף   דע  ג    פ  ד ה    ד  ס ף   דע  ג    פ  ד ה    ד+ +     ע   חן ס נ ן    ע   חן ס נ ן

ד  ן   סג            ח     הח טה  ג   פנ  ה ד  ן   סג            ח     הח טה  ג   פנ  ה 

   ע ד ם   ע ד ם

ע  ס ך   ס ף נ  נ ם    ם   ד    ח    ס   ן  ח סןע  ס ך   ס ף נ  נ ם    ם   ד    ח    ס   ן  ח סן

 ע   ח  פה ע   ח  פה––פנ  ה    פח   ה        פנ  ה    פח   ה                

  

  ח ן  פ       ד  ה   ך  ח ן  פ       ד  ה   ך +  + BRCBRC+ + ד ד ט  ד ד ט  --    ע   ח ן פס       ע   ח ן פס     

ד   ח        ה  ח ן    פחהד   ח        ה  ח ן    פחה                                      

ס  הח טה     פ   ג   ה   ה     נ  ס  הח טה     פ   ג   ה   ה     נ  ""ד  ח                הד  ח                ה  

פג       טפ        פג       טפ        

            --CMCMה    ד עם הה    ד עם ה

ה  ט ם ה  ט ם : :            ד ם           ד ם

ד ד ט  ם   ג   םד ד ט  ם   ג   ם

       פ       ד         פ       ד  

ה   ךה   ך

             טף                  טף     

הה   םהה   ם

מעקב הצוות הרב תחומי ועדכון מטרות התערבות בהתאם

ה      ה      

    ם    ם

 ע  דה ע  דה

ד ד ט  ד ד ט  

  ג     ג   

 ה  ם  ה  ם 

 פ  ט      פ  ט     

: ס" נ            ג נ      ה

ח    -           ד ד ט               ג  , ה               ה          ע  דה

 

 

 

 :ה   ה ה     

 

אקדמית תוך שיתוף -תהליך ההכשרה יתבצע תחת האחריות המקצועית של המנהלת המקצועית

י משרד החינוך לבין המכון לטיפול וחקר "פעולה ועבודה משותפת בין האגף ללקויות למידה בשפ

 . ולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליהס לפסיכ"בביה, לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז

 

 :ההכשרה כוללת

/ שוביתיי  הכשרה ברמה )ומנהלי התהליך החיצוניים   ס"ה     ה     ה         ה .1

ההכשרה תכלול שלב אינטנסיבי של הקניית הידע המקצועי ותהליך העבודה    –( מחוזית

 . ס"בביה שוטף לאורך הפעלת התוכנית( ן'סופרויז)ל  וליווי .י.במודל א

פסיכולוגית , יועצת -ס "י הצוות המוביל בביה"ס ע"ההכשרה תתבצע בכל בי – C.Mה      .2

 (.  בהתאם לתהליך ההכשרה שיעברו)ס והאחראית הפדגוגית "ביה

 .י משרד החינוך"ע, ס"תתבצע בהתאם לצרכי כל ביה – הע    חד      ם .3
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מרכז /מכון/רם חיצוני בקהילה כגון מרכז רפואיס אלא גו"במידה והגורם המצטרף אינו בי: הערה

 .תהליך ההכשרה יותאם לצרכי הגורם המצטרף,  ב"אקדמי וכיו

 

      ה        . .  נ        ם 

 

 תכנון וניהול התהליך ברמה העירונית 

  תכנון וניהול התהליך בבתי הספר 

 ב"הכשרה של הצוותים המובילים של חט 

 הדרכה פרטנית וקבוצתית 

  שוטף של הצוות המוביל בתהליך היישום בבית הספר לווי 

 העשרה מקצועית של חדרי מורים 

 

 

   ח ז נ ם  הפע   ה   נ        ע  ה  ך הה   ה 

 

 : ה נ        ע   נ    ה          ם  –      נה " נה

 פר הפיקוח על בתי הס, בניית תשתית עירונית שלה יהיו שותפים מחלקת החינוך של העיר

והקמת צוות היגוי עירוני שיכלול , ח"הייעוץ הבכיר והשפ, העל יסודיים מטעם משרד החינוך

מנהלת אגף , יועצת בכירה, מפקחת כוללת, ח"מנהלת שפ, את מנהל אגף החינוך והרווחה

 .  מנהלת תהליך, מקצועית-מנהלת אקדמית, ליקויי למידה

 ניים להצגת התוכנית ובירור צרכיםפגישה של מובילי התוכנית עם מנהלות חטיבות הבי  .

בתחום  קיום ביקורים בחטיבות הביניים לזיהוי צרכים ולימוד מעמיק של הקיים בבתי הספר

מטרת הביקורים הינה להשתית . כניות שהופעלו בשנים קודמותת/ לקויי הלמידה ופעולות 

ולהתאים אותה  ,את תכנית איל על הידע הקיים בבתי ספר והתוכניות אשר פעלו בהם בעבר

שלא " עוד תכנית התערבות זמנית"לצרכים השונים כדי למנוע מצב שבו תכנית איל תהיה 

מחוברת לעשייה הבית ספרית ושלכן לא ניתן יהיה להתמיד בה באופן עצמאי כעבור 

 .   שנתיים

 

 :ה   ה  ה ע        ה     ם ה    ספ   ם –   נ ה " נה

 השלב הראשון יעשה במחצית השנה הראשונה ובו . הכשרת הצוותים תערך בשני שלבים

במפגשים מרוכזים אלו . ב בעיר"תתקיים הכשרה מרוכזת של כל הצוותים המובילים מחט

ביסוס )מקנים לצוותים את מודל העבודה של תכנית איל ואת הידע הנדרש לצורך הפעלתה 

הפניית התלמידים  ,ביצוע תהליך איתור התלמידים וגיוסם, התשתית הארגונית בבית הספר

 (. לתוכנית ועבודה עם הורים

  בתי הספר ידרשו בתקופה זו לפעול במקביל להכשרה כך שיוקם צוות מוביל בית ספרי

וכן יחלו תהליכי האיתור והגיוס לתוכנית כולל ערב חשיפה , ותיבנה התשתית הארגונית

 . ומפגשים עם התלמידים וההורים

 דידקטיים ופסיכיאטרים-בחונים פסיכובתקופה זו יתבצעו א, בהתאם לצורך . 

  בתי הספר יקבלו בתקופה זו תמיכה קבוצתית במסגרת ההכשרה ותמיכה פרטנית בית

 .ספרית על פי צרכיהם ממנהלת התוכנית
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 ה של השנה ובו תתקיים הכשרת ה ישלב ההכשרה השני יערך במחצית השניCM  בעבודה

ם ילמדו את תכני ההתערבות והעבודה על בשלב זה הצוותי. עם הפרוטוקול הפסיכו פדגוגי

לפעול בבתי הספר עם התלמידים  CMפדגוגי ובמקביל יתחילו ה -פי הפרוטוקול הפסיכו

 . וההורים

 ס וכן מטעם "ן מטעם מנהל התהליך בביה'בשלב זה הצוות יקבל ליווי מקצועי וסופרויז

 . מנהלת התוכנית

 

 

 :  ה    ד םד ד ט   עם -ה ע     פס    -         " נה

בבתי הספר יתקיימו מפגשים חד שבועיים בין : בשנה זו המשך ביצוע של תכנית ההתערבות הכוללת

כמו כן יתקיימו מפגשים . לבין התלמידים לצורך עבודה בקבוצות קטנות בהתאם לפרוטוקול CMה 

 . עם ההורים

תכנים הרגשיים וחד מפגשים חד שבועיים עם היועצת לצורך הדרכה על ה CMפגש ה יי, במקביל

 .  לצורך הדרכה על החלקים הדידקטיים, ס"שבועיים עם האחראית הפדגוגית מטעם ביה

ההכשרה בשלב זה תהיה אחת לחודש ומטרתה המשך הקניית תכני הפרוטוקול וליווי שוטף של ה 

CM  ך תהלי, ן של מנהלי התהליך'וכן המשך ליווי וסופרויז, כנית איל בבית ספרםתוך יישום ת

 .רפלקציה והפקת לקחים דינאמית

 

 :     ה ה  ך   ד    הה      הנד     –     ע   " נה

 .ס"הן ברמת התלמיד והן ברמת ביה, בשנה זו הדגשים מעט שונים

על סמך התהליך שכל )מוקד התוכנית הוא הכנה לתיכון כולל קבלת החלטה  -ברמת התלמידים

בדבר ההתאמות להן זקוק ( מידה ותפקודו הנוכחיפרופיל לקות הל, תלמיד עבר לאורך השנים

 .בבגרויות

  ס מפעיל את תכנית"במהלך השנה ייעשה תהליך הדרגתי של הכנה למצב בו ביה –ס "ברמת ביה

.  ס"ל על סמך כוחותיו הפנימיים בלבד תוך הרחבת היישום לשכבות הצעירות שמצטרפות לביה.י.א

ההכשרה בשלב . הספר על ידי מדריך אגף לקויות למידה יחד עם זאת יינתן מענה דיפרנציאלי לבתי

ס לקראת "ומטרתה חיזוק התשתית הארגונית בביה( ס"לצוות המוביל בביה)זה תהיה אחת לחודש 

תהליך , ן של מנהלי התהליך'יימשך ליווי וסופרויז, בנוסף.  עבודה עצמאית בהפעלת תכנית איל

 .רפלקציה והפקת לקחים דינאמית

 

 :פ     דד  ה  חה          

יישום והתאמה של מודל גנרי שיהווה מתווה לטיפול נכון בקידום רגשי , פיתוח –    ה  ע     

ולימודי של תלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז בפריסה ארצית כך שיתאים למגוון 

 . גילאים ומגזרים, אוכלוסיות

וללני והולם לצרכיהם של בני נוער עם לקויות שיפור יכולת הישוב לתת מענה כ –ברמה היישובית

 .בניית תשתית ארגונית מתאימה.  חינוכי-התמקצעות הצוות הטיפולי.   למידה והפרעות קשב וריכוז

-חיזוק הקשר הורה, מניעת נשירה, ירידה באלימות, שיפור אקלים בית ספרי -          הספ 

בניית תשתית ארגונית להמשך יישום מודל  ,חיזוק תחושת המסוגלות של הצוות החינוכי, מורה

 .העבודה בכוחות עצמאיים לאורך שנים
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–     ה הפ טנ  

שיפור יכולת , שיפור תחושת המסוגלות ההורית בכל הקשור להתמודדות עם צרכי הילד :ה   ם

 שיפור הקשר עם, שיפור מצב הרוח הכולל, ההורים לצרוך שירותי אבחון וטיפול הנדרשים לילדיהם

 . שיפור לכידות משפחתית, ביתם/שיפור הקשר עם בנם, ס"ביה

פרמטרים )עליה בתפקוד רגשי , העלאת כוחות ההתמדה, העלאת המוטיבציה הלימודית :    ד ם

ירידה , ירידה בבעיות התנהגות)עליה בתפקוד חברתי , (הפרעת קשב וריכוז, חרדה, של דיכאון

עליה בתפיסה החיובית ההדדית , (מדדי התקשרות)ד יל-עליה בקשר הורה( בתחושת בידוד חברתי

עליה , (י המורה"תפיסה חיובית של התלמיד ע, תפיסת המורה כזמין לתלמיד)של המורה והתלמיד 

 (.  גלויה/ סמויה )ס "צמצום נשירה מביה, בהישגים לימודיים

    

 (א "ת', רוני טל בעי.י.כנית אתוצאות ת" )     ן    נ ם"  "ח ה ח   ה    ה     ע ע"ד 

 .י מכון מובנים"חות המסכמים שמוגשים ע"תוצאות המחקר מפורטות בדו: הערה

 :ממצאים מרכזיים' להלן מס

 

 ה פעה ע      הספ   ה     הח נ   

, מן הממצאים עולה כי התכנית השפיעה על בית הספר והמורים המשתתפים בה בצורה חיובית

ועיות בכל הקשור להבנה וטיפול בתלמידים בעלי לקויות פיתוח מקצ: ובמיוחד בהיבטים הקשורים ל

שיפור הדימוי העצמי של המורים וכן בשינוי דרך , שיפור הקשר בין המורים והתלמידים, למידה

 . העבודה שלהם עם כלל התלמידים

התפתחה בבית הספר פרוצדורה מקיפה ויעילה של תהלכי אבחון וכן פרוטוקול עבודה מפורט , כמו כן

 .ומקיף

 

 ה פעה ע  ה    ד ם

ובמיוחד בהיבטים , מן הממצאים האיכותניים עולה כי לתכנית השפעה חיובית על התלמידים

, יכולת ארגון, יכולת מיקוד הקושי והצבת מטרות, סנגור עצמי, הקשורים לשיפור בתקשורת בינאישית

 .מוטיבציה ללמידה והישגים לימודיים

מורים , עד שני שלישים מן הנשאלים בשאלוני הורים מן הממצאים הכמותיים עולה כי כמחצית

בקשר , ותלמידים ציינו כי חל שיפור גדול או גדול מאוד בתפקוד הלימודי של התלמידים באופן כללי

נמצא שיפור בתחושת הבדידות של התלמידים וכן חל , בנוסף. שלהם עם אחרים ובמצב הרוח שלהם

יכולת התמדה , מודעות לקשיים, קשור למודעות עצמיתשיפור בתפיסת המורים את התלמידים בכל ה

 .לאורך זמן ויכולת תכנון מטרות ויעדים

 

 ה פעה ע  ה    ה    ד ם

 .יובי על הקשר בין הורים ובית ספרחמן הממצאים עולה כי התכנית השפיעה באופן 

התכנית בקרב משתתפי , מנתוני הציונים המעובדים שמסר בית הספר עולה כי: הישגים לימודיים

 .לשון מתמטיקה ואנגלית -הבדיקה נעשתה על מיומנויות  היסוד. חלה עליה בציונים


