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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה לפי חוק בשנת  .1961חברים בה כיום תשעים וארבעה מדענים
ומלומדים ישראלים מן המעלה הראשונה.
לפי חוק האקדמיה מטרות האקדמיה ותפקידיה העיקריים הם :לרכז בתוכה מטובי אישי המדע תושבי ישראל,
לטפח ולקדם פעילות מדעית ,לייעץ לממשלה בענייני מחקר ותכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית ,לקיים מגע עם
גופים מקבילים בחוץ-לארץ ,לייצג את המדע הישראלי במוסדות ובכינוסים בין לאומיים ,לפרסם כתבים שיש בהם
כדי לקדם את המדע.
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים רואה בקידומה ובפיתוחה של מערכת המחקר המדעי הבסיסי יעד בעל
חשיבות לאומית .האקדמיה שמה לה למטרה לקדם ולטפח את המחקר הבסיסי ואת הפעילות המדעית בישראל
בכלל .האקדמיה עושה למען פיתוח תשתית למחקר מדעי משגשג :קובעת אמות-מידה גבוהות במדעי הרוח,
במדעי הטבע ובטכנולוגיה ,מעודדת הצטיינות בתחום היצירה והמחשבה המדעית ויוזמת פעולות שיביאו לידי
ביטוי את הישגי המדע בישראל.
היזמה למחקר יישומי בחינוך מעמידה לרשות מקבלי החלטות בחינוך ידע מדעי עדכני ומבוקר .ידע כזה חיוני
לגיבוש מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות – לשיפור הישגי החינוך בישראל.
חזון היזמה :ידע מחקרי הוא מרכיב חיוני בתכנון מדיניות ציבורית או התערבות רחבת היקף .בשלב התכנון ידע
מחקרי מבוקר תומך בגיבוש מדיניות שסיכויי הצלחתה טובים יותר ,ולאחר מכן הוא זה שמאפשר דיון ציבורי
רציונלי .היזמה מיישמת חזון זה בתחום החינוך.
דרכי הפעולה של היזמה :היזמה עוסקת בנושאים שמעלים מקבלי ההחלטות ,ומתייעצת עם בכירים במשרד החינוך
ועם בעלי עניין נוספים .ועדת ההיגוי של היזמה ,שאותה ממנה נשיא האקדמיה הלאומית ,אחראית על תכנית העבודה
של היזמה ועל תהליכי השיפוט של התוצרים.
היזמה פועלת באמצעות ועדות מומחים ועל ידי זימון מפגשים לימודיים משותפים לחוקרים ,לאנשי מקצוע
ולמקבלי החלטות .היא מפרסמת את תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לציבור הרחב.
חברי ועדות המומחים מכהנים בהן בהתנדבות.
תולדות היזמה :היזמה הוקמה בשלהי שנת  – 2003מיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,משרד
החינוך וקרן יד הנדיב .מתחילת שנת  2010היזמה פועלת כיחידה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
בקיץ תש”ע ( )2010הוסיפה הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,והסדירה את אופן
ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ – לבין האקדמיה .היזמה היא המנהלת את פעולות הייעוץ שהאקדמיה
נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות.

חברי צוות המומחים:
פרופ’ רמי בנבנישתי ,בי”ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר אילן (יו”ר)
פרופ’ (אמריטה) ציפורה שכטמן ,הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה
פרופ’ יואל אליצור ,בית הספר לחינוך ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ גארי דיימונד ,המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ’ דיוויד וייסבורד ,הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית בירושלים והפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת
ג’ורג’ מייסון.
פרופ’ משה ישראלאשווילי ,בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב
מרכז הצוות :עודד בושריאן
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תודות
צוות המומחים מבקש להודות ,ראשית ,לעמיתים מתחום האקדמיה והטיפול אשר סייעו וקידמו את הקמת הצוות.
תודה לפרופסור זכריה מדר המדען הראשי ,על עזרתו בהנעת הפעילות לכדי מימוש.
תודה שלוחה לצוות הניהולי של אגף שפ”י במשרד החינוך בראשות הגברת חנה שדמי ולראשות האגפים הגברת
עינב לוק ,הגברת חוה פרידמן ,ד”ר יהודית אלדור ,הגברת שוש צימרמן ,והגברת אלה אלגריסי.
הצוות מודה לפרופסור תומאס דישיון ולפרופסור מארק אטקינס ,אשר תרמו מזמנם ומידיעותיהם ליום העיון.
בנוסף ,שלמי תודה למציגי הכרזות ביום העיון :עידן עמיאל וטל מימון ממרכז הסמכות החדשה ,גל בלווה מעמותת
דרך לוטן ,ד”ר איתן אלדר וד”ר מיכל הירשמן ממכללת סמינר הקיבוצים ,ולד”ר רחל שחורי מהמרכז הקליני של
אוניברסיטת חיפה.
הצוות מבקש להודות לכותבי סקירות הספרות ,הגברת מיכל סיפרפל ,ד”ר אבי גווירץ ,ותודה מיוחדת לד”ר
גבריאל בוקובזה אשר השקיע מעל ומעבר למקובל בכתיבת סקירות הספרות המקיפות.
הצוות מודה למנהלת היזמה למחקר יישומי בחינוך ,ד”ר אביטל דרמון ,ולצוות היזמה – עודד בושריאן ,זיוה דקל,
רעות יששכר ועדה פלדור ,אשר מאמציהם זמנם וכישרונותיהם היו חיוניים ליצירת דוח זה ,ולעבודת הצוות בכלל.
הדוח עבר הליך מקובל של שיפוט עמיתים בלתי תלוי .עורכי הדוח מודים על השיפוט ,שסייע להבטיח את
בהירותו ,את איכותו ואת אי תלותו .האחריות לתוכנו של מסמך זה מוטלת כולה על צוות המומחים.
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מבוא
הרקע להקמת צוות המומחים:
אווירה המאפשרת למידה ושיתוף פעולה בין התלמידים לבין עצמם ובין התלמידים למורים היא חיונית להעצמת
התהליך החינוכי .תלמידים המתקשים לשמור על המסגרת ההתנהגותית הצפויה מהם ומפגינים התנהגות מפריעה
ובעיות בהתנהגות פוגמים בתהליך הלימודי שלהם ושל עמיתיהם ומציגים אתגר קשה לצוות החינוכי .לעתים
קרובות יגיעו ילדים כאלה בעתיד ,אם לא יטופלו כראוי ,להתנגשויות עם הממסד ואף לכדי התנהגות עבריינית.
ההתמודדות עמם גוזלת חלק ניכר ממשאביהם הכלכליים והאנושיים של מנהלים ומורים .יש עדויות רבות לכך
שטיפול מוקדם ונכון בשיתוף פעולה של הצוות החינוכי והמשפחה בבעיות התנהגות בגילאי בית הספר עשוי
לשפר באופן ניכר את איכות חייהם של הילדים הסובלים מהן ולקדם את ההישגים החינוכיים של כלל התלמידים.
מסמך זה הוא דיווח מעבודתו של צוות מומחים אשר הוקם במטרה לגבש גוף ידע מדעי-עדכני על תופעת הילדים
המפריעים וההתמודדות עמה ולהציגו כך שיוכל לתרום לקידום תהליכי התמודדותם של הורים ואנשי מקצוע עם
התופעה ולעיצוב המדיניות המקצועית בנושא זה.
צוות המומחים הוקם בעקבות פנייה של אגף השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ”י) במשרד החינוך ,אגף א’ במינהל
הפדגוגי ,אשר אמון על הענקת שירותים פסיכולוגיים ושירותי ייעוץ חינוכי למוסדות החינוך ,לתלמידים ,להוריהם
ולמערכות החינוך ברשויות המקומיות .הפסיכולוגים החינוכיים ,היועצים החינוכיים והצוות המוביל אותם במטה
שפ”י הם קהל יעד מרכזי של דיווח זה .אנשי מקצוע אלו מספקים שירותי תמיכה וסיוע ,פרטניים וקבוצתיים,
שירותי אבחון ,טיפול וייעוץ לתלמידים ולהוריהם .הם גם אלה המספקים הדרכה והנחיה בתחומי בריאות הנפש
לצוותי חינוך ,להנהלות בתי הספר וגני הילדים ולמובילי המערכות החינוכית ברמת הרשויות המקומיות .על
הנהגת שפ”י ואנשי המקצוע מוטל לפיכך חלק ניכר מן העול הכרוך בהתמודדות עם בעיות התנהגות בפרט,
בקידום הלמידה היעילה והתפקוד החברתי של התלמיד ובסיוע להשגת אקלים מעודד צמיחה לימודית וחברתית
בבית הספר.
לפי אנשי שפ”י ,מונחה האגף על ידי הגישה המערכתית שלפיה התלמיד הוא חלק ממערכות חברתיות שונות
(משפחה ,כיתה ,בית ספר וסביבה קהילתית) .בהתאם לגישה זו שפ”י מפתח ומפעיל תכניות רבות לקידום רווחה
נפשית של תלמידים (כגון “כישורי חיים”) ,למניעה ולטיפול ברצף הגילים במגוון מצבי חיים והתנהגויות סיכון.
בהנחייתו מופעלת תכנית מערכתית שמטרתה העיקרית היא לצמצם אלימות ,למנוע מצבי פגיעה ובריונות ולקדם
תחושת שייכות ,אקלים מיטבי וקשר משמעותי בין מורים לתלמידים.
בשנים האחרונות מעריכים אנשי שפ”י כי הן גלי העלייה ,והן שינויים חברתיים שחלו בישראל ובהם ירידה בביטחון
התעסוקתי וביציבות המסגרת המשפחתית ,עלייה באלימות ובכלל זה פגיעות בילדים ועל ידי ילדים ,חשיפה
להתנהגויות סיכון ועוד – מציבים בפני האגף אתגרים גדלים והולכים הן בתחומי המניעה והן בתחומי הטיפול.
הערכה זו היא שהובילה לפנייה של הנהלת שפ”י ,באמצעות המדען הראשי של משרד החינוך ,אל האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים בבקשה לקבלת תשומת ידע שיאפשר לעצב מדיניות מושכלת ומעודכנת בנושא
התלמידים שיש להם בעיות והפרעות התנהגותיות.
מסגרת העבודה של צוות המומחים:
בתגובה לפניית משרד החינוך כינסה היזמה למחקר יישומי בחינוך צוות של מומחים מתחומי הפסיכולוגיה,
הקרימינולוגיה ,הרווחה והחינוך .מטרת הצוות היתה לבחון את הידע הקיים על מאפייני התופעה של התנהגות
מפריעה ובעיות התנהגות בבית הספר ,ועל ההתערבויות שיש עדויות אמפיריות לכך שהן מועילות למניעה
ולטיפול .צוות זה הזמין סקירות מדעיות ,דן בהן וקיים מפגש לימודי – יום עיון ,שבו הוצג חלק מתוצרי עבודתו.
הצוות פעל בשיתוף אנשי שפ”י ובכירים מיחידות נוספות של משרד החינוך ותוך התייחסות לנושאים העולים “מן
מרכז מטעם היזמה ,שתפקידו היה לסייע בארגון עבודת הצוות ,וכן לסכם את
השטח” .עם צוות המומחים עבד ַ
הידע שצבר הצוות במטרה להנגישו לציבור.
חשוב לציין כי צוות המומחים הוקם ,בתיאום עם שפ”י ,במתווה פעילות קצר .במתווה זה פעל הצוות במשך
זמן קצר יחסית (כשנה וחצי) ובו הוא לומד מבעלי העניין ,מזמין סקירות מדעיות ובונה מפגש לימודי – יום
עיון .המתדיינים ביום העיון – מרצים ומגיבים מן המומחים המוכרים בארץ ובעולם – מציגים היבטים שונים
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של הסוגיה .מטרת הצוות היא להרחיב ולהעמיק את הידע העומד לרשות אנשי המקצוע בנושא הפעילות ,תוך
בחינה מחקרית נתמכת-ראיות ,של (במקרה שלנו) מידת המועילות של התערבויות שונות ושל אסטרטגיות שונות
למניעה ולטיפול .בניגוד למתווים אחרים של פעילות היזמה ,צוות במתווה זה אינו מגיע להמלצות או למסקנות
מוסכמות בתום הפעילות ,ומטרתו היא הרחבת הידע העומד לרשות אנשי המקצוע והמטה והעמקתו .משום כך,
בכל מקום שבו תופיע במסמך זה עמדה או המלצה של אחד מחברי הצוות ,תהיה זו עמדה או המלצה שלו בלבד,
באחריותו ועל סמך הידע האישי-מקצועי שלו.
הסוגיות המרכזיות שעלו בעבודת הצוות:
במפגש הראשון של צוות המומחים נפגשו חברי הצוות עם הנציגות הרלוונטית מתוך מטה שפ”י ,במטרה להגדיר
במדויק את תחום העיסוק של הצוות בהתאם לצורכי המערכת .ראשית הוחלט כי הצוות יעסוק בבעיות התנהגות
מחצינות ( )Externalizedבלבד (תחום רחב דיו כשלעצמו) ולא בבעיות מופנמות ( ,)Internalizedאף שבעיות אלו
דורשות בהחלט התייחסות של מערכת החינוך .בספרות הפסיכולוגית קיימת הגדרה ברורה למדי למונח “הפרעות
התנהגות” ,אולם הגדרה זו אינה בהכרח המתאימה ביותר לתחום הבעיות שעמן מתמודדים המורים והיועצים בבתי
הספר .חלק ניכר מן הילדים בעלי הבעיות או ההפרעות בהתנהגות אינם מאובחנים כסובלים מהפרעת התנהגות ,אם
בשל חוסר משאבים לאבחון ,אם משום שהתנהגותם אינה חמורה דיה או אינה נמשכת זמן רב.
משום כך הגדיר הצוות את פעילותו כמתמקדת ב”בעיות או הפרעות” בהתנהגות ,על מנת לבטא את העובדה
שהצוות ייתן את דעתו גם על ילדים שלא אובחנו כסובלים מהפרעת התנהגות על פי מגדיר האבחנות הDSM-
( .)Diagnostic Statistic Manualבתוך אוכלוסיית הילדים המפריעים ,המהווה (על פי הערכות שונות) בין
 25%ל 30%-מאוכלוסיית התלמידים ,הוחלט כי הצוות יתמקד באותם ילדים אשר מפגינים התנהגות מפריעה אך
1
התנהגותם לא הגיעה לדרגת חומרה הדורשת את מעורבותה של מערכת אכיפת החוק.
בהמשך הפגישה ,ומתוך היכרותם עם גוף הידע בנושא ,ערכו חברי הצוות ניתוח ראשוני של הסוגיות המרכזיות
שבהן דנה הספרות המחקרית בתחום:
מהם הגורמים להתפתחותן של בעיות והפרעות בהתנהגות ואילו סוגי קשיים קיימים בתוך התחום הכללי של
“ילדים מפריעים”? שאלות אלה מתייחסות לכל טווח הגילים מן הגן ועד כיתה י”ב.
מהו היחס בין בעיות התנהגות לבעיות פסיכולוגיות או התפתחותיות אחרות (כגון  )ADHDומהי המשמעות של
יחס זה לגבי ההתמודדות עם בעיות אלו?
מוקד הטיפול :האם כדי שההתערבות תהיה יעילה היא צריכה להיעשות עם הילד המפריע עצמו ,עם הוריו ,עם
הכיתה כולה ,עם המורה ,או אולי בשילוב בין הגורמים השונים? האם ההתערבות צריכה להיעשות בקבוצה ,באופן
פרטני ,או בשילוב בין השניים?
הגישה הטיפולית :האם קיימות גישות תיאורטיות שהטיפולים הנגזרים מהן מועילים או יעילים באופן משמעותי
בהשוואה לטיפולים הנגזרים מגישות אחרות? האם יש גישות המתאימות יותר לטיפול בילדים בגילים מסוימים?
באיזה שלב לטפל? האם יש הבדל ביעילות ובמועילות של גישות המתמקדות במניעה של בעיות התנהגות ,בטיפול
בהן או בהתמודדות עם מקרים קשים בלבד של ילדים המאובחנים כסובלים מהפרעת התנהגות?
במהלך עבודת הצוות התבררו גם מגבלות של הידע הקיים וחוסר היכולת להתמודד עם סוגיות כגון התאמה של
התערבויות לקבוצות תרבותיות שונות במערכת החינוך הישראלית.

 .1הוערך כי כ 5%-4%מהילדים נמצאים בקטגוריה זו ,החמורה יותר.
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מהלך הפעילות
הזמנת סקירות מדעיות
על מנת לאסוף ולרכז ידע הקיים בספרות בשאלות הנדונות ,הזמין הצוות ארבע סקירות מדעיות על נושאים
הקשורים לתחום פעילותו .שתיים מן הסקירות הוזמנו כסקירות מקיפות ,ושתיים כסקירות מצומצמות .ההבדל בין
סקירה מצומצמת למקיפה אינו באורך הסקירה ,אלא בהיקף החומר שהסוקר מצופה לכלול בה ,רמת הביקורתיות
הנדרשת ממנו ושיקול הדעת הנדרש בהכללה או השמטה של מאמרים מן הסקירה .תקציריהן של הסקירות יופיעו
בהמשך מסמך זה ,אולם חשוב לציין כי בסקירות עצמן מופיע חומר רב שאינו מפורט כאן והן נגישות לציבור
באתר היזמה למחקר יישומי בחינוך ,בלשונית “חומרי רקע”.
הסקירה הראשונה ,המקיפה ,שכותרתה הידע הקיים על התנהגות מפריעה של תלמידים במערכת החינוך ,הוזמנה
במטרה להציג את הידע המדעי הקיים על התפתחותן של בעיות והפרעות בהתנהגות (disruptive behaviors
 )& disruptive disordersשל ילדים ובני נוער בבית הספר ,בכלל זה הפרעות מסוג Oppositional Defiant
 Disorderו .Conduct Disorder-הסקירה השנייה ,מקיפה גם היא ,נסבה על הידע הקיים על תכניות יעילות
ומועילות למניעת בעיות התנהגות מפריעה של תלמידים במערכת החינוך ולטיפול בהן .מטרתה היתה לסכם באופן
ביקורתי ממצאים מחקריים על תכניות מניעה והתערבות שנמצאו יעילות ומועילות בטיפול בהתנהגויות מפריעות
( )disruptive behaviorsשל ילדים ובני נוער במערכת החינוך ,בכלל זה ילדים שאובחנו כסובלים מהפרעות של
 Oppositional Defiant Disorderו .Conduct Disorder-הסקירה התמקדה בסקירות שיטתיות ומקיפות של
תכניות מועילות שפורסמו בירחונים מדעיים ובאתרים המסכמים ידע קיים על מועילות של התערבויות.
הסקירות המצומצמות כללו נושאים שמשיקים לנושאי הסקירות המקיפות ושלדעת חברי צוות המומחים הם
חיוניים להבנת ההיבטים הרלוונטיים לעיצוב מדיניות בתחום הטיפול בהתנהגויות מפריעות .הסקירה המצומצמת
הראשונה נגעה לידע הקיים על הממשק בין מערכת החינוך לבין משפחות של תלמידים הסובלים מבעיות
והפרעות בהתנהגות .מטרתה היתה לתאר ולבחון מחקרים ,מודלים ודרכי התערבות הנוגעים לנקודות המפגש
והאינטראקציה בין מערכת החינוך (גן-י”ב) לבין משפחות לילדים בעלי בעיות והפרעות בהתנהגות .זאת מתוך
ראיית המשפחה כגורם סיכון וכגורם חוסן בהפרעות התנהגות ומתוך הבנה כי קיים מגוון של דרכי ההתערבות
המערבות משפחה .הסקירה המצומצמת השנייה הוזמנה לאור הידע על הקשר החזק הקיים בין הפרעות קשב
וריכוז לבין הפרעות ובעיות התנהגות של ילדים .מטרתה היתה לבחון את המודלים והתכניות שנועדו ליישם את
משמעויות הידע הקיים על הפרעות קשב וריכוז – בתכניות למניעה ולטיפול בהפרעות התנהגות .כל סקירות
הספרות עברו ביקורת עמיתים של חברים בצוות המומחים ,וכותבי הסקירות הכינו סקירה מתוקנת בעקבות
ההערות שקיבלו .הנוסח הסופי של הסקירות מונגש לציבור ,בשם הסוקרים ובאחריותם ,בלשונית ‘חומרי רקע’
באתר האינטרנט של היזמה למחקר יישומי בחינוך.
דגימה של התערבויות המתקיימות בשטח
במקביל להזמנת סקירות שמטרתן ריכוז ידע אקדמי ,ראה הצוות חשיבות רבה בלמידה מתכניות הקיימות ב”שטח”
במדינת ישראל .זאת לצורך הבנת המשמעות של הידע המדעי האוניברסלי כאשר הוא מיושם במישור המקומי .לשם
כך פנה הצוות פעמיים לאנשי שטח ,המפתחים או מבצעים התערבויות טיפוליות בבקשה לדווח על תכנית מניעה או
התערבות שנעשה בה שימוש בישראל למען ילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות ושנבדקה באופן אמפירי-מדעי
מקובל .ראשית נעשתה פנייה באמצעות ‘קול קורא’ שהופץ באוניברסיטאות ,במכללות ,וברשויות המחקר השונות,
ולאחר מכן פורסמה מודעה בעיתון “הארץ” .מגישי התכניות התבקשו לפרט את קהל היעד ויעדי ההתערבות ,את
תוכן ההתערבות והפעילויות הנכללות בה ,את משך הזמן ומידת האינטנסיביות של ההתערבות ,את הנדרש ממפעיל
ההתערבות וממערכת החינוך כדי להפעיל את ההתערבות ,את היקפה של הפעלת ההתערבות כיום ואת העדויות
המחקריות על יעילותה .כאמור ,הצוות בחן רק דיווחים על התערבויות שנבחנו ,ולו חלקית ,באמצעות מחקר מדעי.
מפעילי התכניות שנמצאו ראויות ומעניינות הוזמנו להציג בתערוכת כרזות שנערכה כחלק מיום העיון .על מנת להימנע
ממראית עין של המלצה על תכנית כזו או אחרת נמנענו מלכלול את פירוט התכניות בדוח זה ,עם זאת התובנות שהפיקו
חברי הצוות מתערוכת הכרזות שזורות בדוח ,והכרזות עצמן הועלו לאתר היזמה למחקר יישומי בחינוך.
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ארגון יום העיון
בקיץ  2013ערך צוות המומחים יום עיון ובו הוצג הידע שנצבר על ידי הצוות עד לאותה עת ,במטרה ליידע את
הציבור ולעורר דיון על פעילות הצוות ועל המשמעויות של הידע הנצבר .ביום העיון הוצגו המסקנות שעלו משתי
הסקירות המדעיות המקיפות שהזמין הצוות ,האחת על אודות הידע הקיים על התנהגות מפריעה אצל תלמידים
במערכת החינוך ,והשנייה על הידע הקיים על תכניות יעילות ומועילות למניעת בעיות התנהגות מפריעה של
תלמידים במערכת החינוך ולטיפול בהן .בנוסף על אלה הוקרנו בכנס הרצאות של מומחים בעלי שם עולמי:
פרופ’ תומס דישיון ( )Thomas Dishionמהאוניברסיטה של מדינת אריזונה ,אשר ָחלַ ק מניסיונו בתחום המחקרי
והיישומי בעקרונות התערבות בבעיות ובהפרעות התנהגות אצל ילדי בית ספר ,ופרופ’ מארק אטקינס (Marc
 )Atkinsמאוניברסיטת אילינוי בשיקגו ,אשר הציג זווית ראייה מבוססת-ראיות וניסיון רב-שנים בסוגיית הדרך
שבה יש להתאים התערבות עם ילדים שלהם התנהגות מפריעה ובעיות התנהגות – למטרות ,למשאבים ,ולצרכים
של בית הספר .הרצאות אלו נבנו על בסיס שיחת ועידה דו-צדדית מקדימה בין המרצים לבין חברים מצוות
המומחים .בהרצאות הוקרנו שאלותיהם של חברי צוות המומחים לצד התשובות שנתן להן המומחה מחו”ל
וההרחבות שהוסיף עליהן.
במהלך יום העיון הוצגה תערוכת הכרזות על תכניות התערבות המיושמות בארץ ,והמציגים ענו לשאלות הנוכחים.
בהמשך הציגו שניים מחברי צוות המומחים – פרופ’ ציפורה שכטמן ופרופ’ יואל אליצור ,שבעצמם פיתחו ומפעילים
תכניות התערבות – את מסקנותיהם מגּוּבות-המחקר מניסיונם בהפעלת התכניות בארץ .חשוב להדגיש שוב כי הן
הכרזות והן הרצאותיהם של שני חברי הצוות מובאות על דעת מציגיהן ואינן מייצגות המלצה של צוות המומחים.
בסוף יום העיון נערך רב-שיח בהשתתפות חברי צוות המומחים ונציגות השירות הפסיכולוגי הייעוצי ,במטרה
להבין טוב יותר את השלכותיו האפשריות של הידע שהוצג על מדיניות משרד החינוך בעתיד.
מבנה הדוח
דוח זה הוא כאמור דיווח מסכם על עבודתו של צוות המומחים ,ולפיכך כולל שני חלקים :בחלקו הראשון יוצגו
תקציריהן של סקירות הספרות ,תקצירים שהגישו מגישי הסקירות וצוות המומחים בחן ,ואשר עברו עריכה מחדש
לאור הערות חברי הצוות (באישור הסוקרים) .בחלק השני יוצג הדיווח מיום העיון ,הכולל סיכומים של ההרצאות
ושל הרב-שיח .חשוב לציין כי הן הסקירות ותקציריהן והן סיכומי ההרצאות מיום העיון מובאים בשם הדוברים
ובאחריותם .קהל היעד המרכזי למסמך זה הם אנשי המטה והמקצוע בשפ”י .עם זאת ,בכוונתנו להנגיש את הידע
גם לאנשי מקצוע אחרים ,להורים ,לתלמידים וחוקרים בתחום זה ולציבור הרחב ,שעשוי למצוא עניין בידע הקיים
על התנהגויות מפריעות ובעיות התנהגות במסגרות חינוכיות ועל הדרכים המועילות לטפל בהן .בחלק האחרון
של הדוח יציגו חברי הצוות את עמדתם האישית לגבי לקחים שעלו תוך כדי עבודתם ,את המלצותיהם להמשך
וכיוצא באלו .כן מופיע בדוח סיכום של יו”ר הצוות ,פרופ’ רמי בנבנישתי ,שמציג מבט-על על עבודת הצוות.
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פרק א’ :תקצירי סקירות הספרות

2

הידע הקיים על התנהגות מפריעה בקרב תלמידים במערכת החינוך
> גבריאל בוקובזה
מטרת הסקירה :לשפר את הבנת התופעה של בעיות והפרעות בהתנהגות (להלן ה”ה) של ילדים ובני נוער לאור
הידע המדעי העדכני ביותר הקיים .הסקירה התמקדה בהפרעות הקליניות של Oppositional Defiance
 )ODD( Disorderו ,)CD( Conduct Disorder-במופעים של ה”ה במסגרות חינוכיות ,ובהיבטים הכרונולוגיים-
התפתחותיים שלהן.
שיטת החיפוש :איתור המחקרים האמפיריים והסקירות השיטתיות התבצע על ידי שימוש במנועי החיפוש הבאים:
Campbell Collaboration, What Works Clearinghouse, Best Evidence Encyclopedia Ebsco host,
 Psycnet, Education source, Google scholar, Ebsco hostו .Psychnet-מילות החיפוש המרכזיות היו:
הפרעות התנהגות ( ,)Disruptive behavior disordersהתנהגות מפריעה בכיתה (Disruptive behavior in
 ,)classroomהפרעה מתנגדת מתריסה ( ,)Oppositional Defiant Disorderהפרעת התנהגות (Conduct
 )Disorderוקהות-לב חסרת-רגש (.)callous unemotional
תוצאות :ממצאי הסקירה העלו כי ה”ה הן תופעה חמורה המאופיינת בסירוב לציית ,בהתנגדות לסמכות ,וכן
בנטייה להתקפי זעם ,לפעולות תוקפניות ,לאלימּות ,ולהפרת הסדר והחוק .מדובר בהפרעה שכיחה :ההערכה היא
כי בין  2%ל 16%-מאוכלוסיית הילדים סובלים ממנה ,והיא מהווה את הסיבה המרכזית להפניית ילדים לטיפול
פסיכולוגי .בישראל ,נכון לשנת  ,2012לפחות  3.3%מהילדים בחינוך הקדם-יסודי 9.6% ,מהילדים בחינוך היסודי
ו 4.7% -ילדים בחינוך העל-יסודי מאובחנים באופן רשמי כסובלים מבעיות התנהגות ( .)Bukobza, 2012נתוני
התחלואה המשותפת מצביעים על קרבה וחפיפה בין הפרעות התנהגות ובין  ,ADHDועל כן יש קושי ניכר
באבחנה מבדלת .ייתכן אפוא ששכיחות התופעה בפועל גבוהה אף יותר .המחקר בתחום זיהה שלושה נתיבי
התפתחות שונים לה”ה ,נתיבים התלויים בשילוב של מאפייני ההפרעה ומועד התפרצותה .החלוקה הבסיסית
היא בין התפרצות בילדות ובין התפרצות בנעורים .את נתיב ההתפתחות של התפרצות בילדות ניתן לחלק לשני
מסלולי התפתחות :מסלול של קהות לב וחוסר רגש ומסלול של חוסר בוויסות עצמי .הפרוגנוזה של התפרצות
מוקדמת לפני גיל  10חמורה הרבה יותר מאשר זו של התפרצות בנעורים ,וקשורה להתפתחות של הפרעה אנטי-
חברתית ,מעורבות בעבריינות ופסיכופתיות.
בכל הנוגע לאטיולוגיה ,נמצא כי מבחינה ביולוגית חסך בפעילות ציר הHypothalamus – Hypophysis( HPA-
 )– Adrenalקשור לקהות רגשית המאפיינת את הסובלים מההפרעות .קצב לב נמוך ( )Heart rateורמת מוליכות
עור נמוכה ( )Skin conductivityקשורים לפעילות הציר ומהווים משתנים מנבאים לנטייה מוקדמת לה”ה.
מבחינה פסיכולוגית קשיים של הילד בעיבוד מידע במצבים חברתיים ,לצד קושי בוויסות רגשות ובניהול מזג,
יגבירו את הסיכון לה”ה .זאת ועוד :הסביבה הביתית שאליה נחשף הילד מהווה גורם רקע משמעותי בהתפרצות
ההפרעות .באופן ספציפי קיימת זיקה בין סגנונות הורות קשים ביותר ,כוחניים וכופים ,מענישים בחומרה ובלתי
עקביים ובין ה”ה בקרב ילדים .סגנונות כאלה עלולים להוביל לפגיעה בדפוסי ההתקשרות של הילד ולהפוך
אותו לפגיע לה”ה .בנוסף לכך נמצא כי תחלואה נפשית של הורה היא משתנה מנבא להתפרצות ה”ה .השאלה אם
הילד יסבול בסופו של דבר מההפרעה תהיה תלויה באינטראקציות מורכבות בין נתוני הרקע של המשפחה ,סגנון
ההורות ,מאפיינים אישיים של הילד וגורמי הגנה שונים.
ממצא שחשוב לתת עליו את הדעת הוא כי גורמים הקשורים לסביבה הבית-ספרית עשויים להיות זרז
להתפרצותה של ה”ה ,לתרום לה או למתן ולמנוע אותה .בין אלה יש לכלול את הסביבה הבית-ספרית
עצמה – מבחינת הביטחון והמּוגנּות שהיא מספקת ,את מערכות היחסים עם צוות ההוראה ,את קשרי
הגומלין בין הילדים לבין עצמם ואת מערך הקשרים בין המשפחה לצוות .המסגרת החינוכית יכולה
להקל על ילדים בעלי פוטנציאל לפיתוח ה”ה על ידי תמיכה בהם ובמשפחותיהם – כבר מגיל מוקדם
 .2את הסקירות המלאות ניתן למצוא באתר היזמה למחקר יישומי בחינוךhttp://education.academy.ac.il/hebrew/ :
BackgroundMaterialsList.aspx?AreaID=18&FromHomepage=false
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ביותר – כדי ללמדם שיטות שליטה עצמית ,ויסות רגשי ,אלטרנטיבות למחשבה ופעולה .כמו כן חשוב
להבטיח תמיכה מקצועית להגברת מיומנויות הצוותים החינוכיים בטיפול אפקטיבי ויעיל בקשר עם ילדים בעלי
ה”ה ,בתגובות אליהם ובהתייחסות לביטויים קשים.
מסקנות :הסקירה הראתה כי ה”ה הן תוצר של שילוב גורמים מרובים :המשפיעים ביותר ביניהם הם אפיוני הילד
וקשרי המשפחה ,ולאחר מכן הסביבה הרחבה .מועד התפרצות ההפרעות הוא גורם מנבא לחריפות ההפרעה.
חשיבות המסגרת החינוכית בהפרעה זו היא רבה ,הן משום שבגן ובבית הספר מופיעים ביטויים רבים של ההפרעה
לצד סיבות לפריצתה או להחמרתה ,והן משום שהמסגרת היא ֶהקשר חיים שבכוחו להביא למיתון ההפרעה ,וכך
לתרום באופן משמעותי לרווחתם הנפשית של הילד ושל משפחתו .לצד מסקנות אלו לא ניתן להצביע כיום על
מודל סיבתי אחד המוביל להתפרצות ה”ה ,ויש צורך במחקרים נוספים בתחום ובחידוד כללי הדיאגנוסטיקה בכדי
לענות על מגבלות הידע הקיים .סביר שלממצאי מחקרים אלו תהיה תרומה באיתור ילדים שעלולים ,בנסיבות
מסוימות ,לפתח ה”ה ,וכן במציאת דרכים למנוע תופעות של ה”ה ולטפל בילדים שלהם ה”ה.
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הידע הקיים על תכניות יעילות ומועילות למניעת בעיות התנהגות מפריעה
של תלמידים במערכת החינוך ולטיפול בהן
> גבריאל בוקובזה
מטרת הסקירה :להציג מיפוי ממצה של אפשרויות מניעה ,התערבות וטיפול בה”ה ,ולהדגיש התערבויות שזוהו
במחקרים כמועילות ויעילות.
רקע :כפי שמתואר בהרחבה בסקירה על הידע הקיים על התנהגות מפריעה בקרב תלמידים במערכת החינוך ,ה”ה
בקרב ילדים ונוער הן תופעות נפוצות; בישראל ,נכון לשנת  ,2012לא פחות מ 3.3%-מהילדים בחינוך הקדם-יסודי,
 9.6%מהילדים בחינוך היסודי ו 4.7%-ילדים בחינוך העל-יסודי מאובחנים כסובלים מבעיות התנהגות .ההשלכות
של ה”ה משמעותיות ביותר ,הן מבחינת המחיר הנפשי שהילד עצמו משלם והן מבחינת המחיר הנגבה בדרכים
רבות מן החברה .שני האבחונים הקליניים המרכזיים בה”ה הם )ODD( Oppositional Defiance Disorder
ו .)CD( Conduct Disorder-מספר גורמי סיכון לה”ה זוהו במחקר ,ביניהם דפוסי הורות נוקשים ובעייתיים,
גורמים ביולוגיים או נוירו-התפתחותיים של הילד ,גורמים רגשיים ומנטליים ,ורקע סביבתי קשה או דל.
דרך איסוף הנתונים ואסטרטגיית חיפוש המאמרים :החיפוש אחר מחקרים רלוונטיים כלל איתור מקורות ממגוון
סוגים ונעזר בשישה מנועי חיפוש מוביליםEducation Source, Ebsco Psycnet ,Campbell Collaboration :
 What Works Clearinghouse, Hostו .Google Scholar-נעשה שימוש ב 16-מילות מפתח ,חמש המרכזיות
בהן הן :הפרעות התנהגות ( ,)Disruptive behavior disordersהפרעת התנגדות מתריסה (Opposing Defiant
 ,)Disorderהפרעת התנהגות ( ,)Conduct Disorderתכניות התערבות ( )Intervention Programsוהתנהגויות
סיכון (.)Risk Behaviors
קריטריונים להכללה בסקירה :הסקירה כללה מאמרים אמפיריים ממגוון סוגים ,שהתייחסו לילדים שאובחנו באופן
קליני כסובלים מהפרעות התנהגות ספציפיות של  ,ODD ,CDומהפרעה אנטי-חברתית .כן נכללו בסקירה מחקרים
על התערבויות שנעשו בקרב ילדים שהוגדרו בעיקר על ידי מוריהם והוריהם כמרדנים כלפי דמויות סמכות ,ללא
בהדגש של בעיית התנהגות במסגרת החינוכית.
אבחון קליני ,אך ֶ
הגדרת קריטריונים למיון ההתערבויות שנבחנו ולבדיקת איכות המחקרים :הסקירה ביקשה להדגיש התערבויות
שנמצאו מחקרית כבעלות אפקט .לנוכח זאת ,נעשה שימוש בקריטריונים לבדיקת איכות המחקרים שבחנו את
ההתערבויות .בהתאם למקובל בספרות ,הסקירה הבחינה בין התערבויות שנמצאו יעילות במחקרים שהם well
 establishedלבין התערבויות שנמצאו יעילות במחקרים שהם .probably efficacious
תוצאות :הסקירה העלתה שיש התערבויות מועילות מכמה סוגים :התערבויות עם הורים ,עם הילד באופן ישיר,
ועם המסגרת החינוכית .התוצאות מלמדות שלהתערבויות מסוימות בילדים בעלי ה”ה יש השפעות חיוביות
ושחשוב להתחיל ביישומן בגיל מוקדם ככל האפשר .היעילות הגבוהה ביותר נמצאה בהתערבויות שכללו מרכיבים
של אימון הורי .השיפור במיומנויות ההוריות הפחית את חומרת התסמינים של ה”ה בילדות ושיפר גם את מצבם
הנפשי של ההורים עצמם .התערבויות אלו מתבססות בדרך כלל על תאוריות התנהגותיות ,קוגניטיביות ולמידה
חברתית .לצד ההתערבויות עם הורים נמצא כי לשיטות אחדות של ניהול כיתה בידי המורים יש השפעה ממתנת
על ההתנהגות המפריעה .לבסוף ,נסקרו ונמצאו מועילות גם שיטות המתמקדות בהתערבות ישירה ופרטנית בילד.
מסקנות :הראיות בדבר יעילות הטיפול בה”ה חזרו על עצמן בעקביות במהלך הסקירה .אלה תוצאות מעודדות שכן הן
משקפות את העובדה שעשייה טיפולית יעילה ומועילה עם ילדים אלו היא אפשרית .מסקנה משמעותית מעבר לכל סוגי
ההתערבות היא שכולן ַמבנות מחדש ,בדרך זו או אחרת ,את היכולת הניהולית של מושא ההתערבות (הורה ,מורה או ילד).
בכך הן מסדירות התנהגויות כמו ניהול כעסים ,דחיית סיפוקים ,הפחתת תגובות נזעמות וכדומה ,ומשפרות את רווחתו של
הילד.
הסוקר הביע תקווה שתוצאות הסקירה הנוכחית ,על כוחה ומגבלותיה ,יחד עם ידע מקצועי נוסף ,ישפיעו על מערך המניעה
והטיפול של מערכת החינוך בילדים הסובלים מה”ה.
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הממשק בין מערכת החינוך לבין משפחות תלמידים בעלי
הידע הקיים על ִ
בעיות או הפרעות התנהגותיות
> אביגיל גבירץ ()A.Gewirtz
מטרתה של סקירה זו היא למפות ולרכז מהידע בספרות בנושא של מערכות יחסים בין הורים או משפחות לילדים
שיש להם הפרעות התנהגות (כגון הפרעת התרסה לעומתית ,הפרעת התנהגות ובעיות של התנהגות פרועה/
מפריעה -להלן ה”ה) ‒ או שהם בסיכון לקיומן ובין בתי ספר או מערכות חינוך.
הסקירה כוללת תקציר של המחקר הבסיסי בנושא מעורבות הורים בבתי ספר ותרומתה להתנהגות הילדים בבית
הספר וכן של מחקר יישומי על התערבויות שנועדו לשפר את התנהגות התלמידים ולשלב את המרכיב המשפחתי-
הורי למשל בדרך של שיפור התקשורת בין בית הספר למשפחה .ההתערבויות המניעתיות או הטיפוליות שנבחנו
ִ
יכולות להיות מבוססות-כיתה ,מבוססות-בית ספר או מבוססות-מערכת חינוך .הן גם יכולות להיות מבוססות
קהילה או משפחה ,אך תמיד יהיה בהן מרכיב בית-ספרי משמעותי .חשוב לציין שלא נערכה כאן סקירה ממצה של
כל הידע שפורסם על מעורבות הורים או על שותפויות הורים-בית ספר .המטרה היתה אחרת :להדגיש ממצאים
מהזמן האחרון שעשויים לשפוך אור על אסטרטגיות ותכניות התומכות בהסתגלות של ילדים בסיכון לה”ה או
בהסתגלות של ילדים שאצלם כבר הופיעו בעיות כאלה.
מסדי נתונים חשובים של פרקטיקה מבוססת ראיות
הסקירה עשתה שימוש בשיטות דלקמן :א) סקירה של שלושה ֵ
בארצות הברית (What Works, National Registry of Evidence-Based Programs and Practices
 Clearinghouseו ;)Model Programs Guide-ב) סקירת מספר מצומצם של מטא-אנליזות שעברו ביקורת
עמיתים ושל סקירות ספרות מחמש-עשרה השנים האחרונות ( )1998-2013על מניעת הפרעות התנהגותיות
וטיפול בהן ,וכן מאמרי מפתח אמפיריים מעשר השנים האחרונות ( ;)2003-2013ג) חיפוש בGoogle Scholar-
על פי מונחים ספציפיים שהוגדרו בתת-פרק השיטות בסקירה המלאה .לסקירה זו הוכנסו רק מאמרים שעברו
שיפוט עמיתים (פרקים או ספרים צוטטו רק בדיונים על מסגרות תאורטיות או תפיסתיות או כהמחשות לתכניות
מחקר).
בסקירה נכללו רק תכניות שהופיעו במסדי הנתונים של פרקטיקה מבוססת ראיות ,עברו סקירת הוכחות (Review
 )of Evidenceוקיבלו דירוג טוב .לא נעשה ניסיון לדרג את התכניות על פי מידת מועילותן ,מפני שדירוג מחייב
סקירה נרחבת של מקורות רבים בהיקף החורג מזה של הסקירה הנוכחית .פרטים נוספים על השיטה ומגבלותיה
תוכלו למצוא בתת-הפרק המתודולוגי בסקירה המלאה.
תוצאות :המסמך סוקר שש תכניות התערבות טיפולית וארבע עשר תכניות מניעה אשר נמצאו ראיות אמפיריות
למועילותן בהתייחסות לבעיות של התנהגות מפריעה דרך הממשק בין בית הספר למשפחה .הרשימה של תכניות
טיפול ומניעה שהן מבוססות-כיתה ומבוססות-קהילה ממוינת באמצעות שלב התפתחותי ,שהרי להתפתחות יש
כמובן חשיבות בהמשגה של בעיות התנהגות ובטיפול בהן.
מתוצאות הסקירה מסתמן כי למרות העובדה שהראיות המדעיות מאששות באופן מובהק את התפקיד הקריטי
שיש להורּות במניעת בעיות התנהגות אצל הילד ובטיפול בהן ,ולמרות העובדה שילדים מבלים את רוב שנות
הערּות שלהם בבית הספר ‒ רק התערבויות מעטות יחסית מגשרות על הפער בין הבית לבית הספר .ההתערבויות
ֵ
הורי
שמצליחות אכן לגשר על הפער הזה נחלקות לשתי קטגוריות :א) תכניות מבוססות-בית ספר שיש בהן מרכיב ִ
משמעותי (כגון תכניות הורות שמתבצעות בבית הספר וב) תכניות מבוססות-קהילה שיש בהן מרכיב בית-ספרי
משמעותי (כגון הקניית מיומנויות יסוד של מעורבות בית-ספרית להורים).
ממצא נוסף שעולה מן הסקירה היא החשיבות המרכזית שיש ליועצים ,פסיכולוגים חינוכיים ,ועובדים סוציאליים
בבתי הספר בהפעלת תכניות להתמודדות עם בעיות התנהגות אצל התלמידים .תפקידם של עובדי חינוך אלו הוא
משמעותי משתי סיבות :ראשית – השימוש בפלטפורמה הבית-ספרית ובמשאבים הקיימים בבית הספר כבסיס
לקיום ההתערבויות מאפשר את הנגשתן לאחוז גבוה יותר (באופן משמעותי) של הילדים הנזקקים להן .שנית –
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העובדה שאנשי מקצוע אלו נמצאים “בתוך המערכת” מאפשרת להם להיות כר להכלה והפצה של “ידע מערכתי”
בקרב כלל אנשי החינוך בבית ספר ,ואת השימוש בידע זה על ידי אותם אנשי מקצוע בעתיד.
מנקודת מבט מחקרית נמצא כי למרות שיש ידע על תכניות המבוססות על ִממשק בית הספר-המשפחה ופועלות
היטב ,נותר עדיין ֶחסר בידע על המנגנון שדרכו עובדות תכניות אלו ,ובמיוחד על המרכיב (או המרכיבים) בתכניות
אלו שהופך אותן לאפקטיביות יותר בנסיבות מסוימות .כרגע נראה שרוב התכניות מציגות גישה של “גודל אחד
מתאים לכולם” ,ומעבירות מגוון של הכשרות ופעילויות בלי לדעת איזה מרכיב הוא האפקטיבי ביותר .דרוש אפוא
מחקר רב נוסף ,שיפרוט תכניות למרכיביהן כדי לחפש את המרכיבים האפקטיביים ולהתאים את ההתערבויות
לנסיבות השונות.
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הטמעת הידע הקיים על התפתחותם של ילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז
ועל דרכי הטיפול בהם – במערכת החינוך
> מיכל סיפרפאל
מטרת הסקירה :לבחון – לאור הקשר הקיים בין הפרעות קשב וריכוז לבין הפרעות ובעיות התנהגות של ילדים –
תכניות מרכזיות להתמודדות עם הפרעות אלו.
שיטה :נערך חיפוש בארבעה מנועי חיפוש מובילים.Google scholar, Ebsco host, PsycINFO, ERIC :
החיפוש נעשה באמצעות מילות המפתח הבאותAttention-deficit/ hyperactivity disorder, ADHD, :
preschool children, school-age children, adolescents, adolescence, comorbidity, Clinical trial,
medication, behavioral therapy, behavioral treatment, behavioral parent training, classroom
interventions, cognitive behavior therapy, social skills training, early intervention, parent
 .training, Psychosocial treatments, psychotherapyהעדויות שנאספו סווגו בהתאם לרמת מהימנותן ,לפי
המפתח הבא:
עדויות מסקירות מטא-אנליזה של מחקרים מבוקרים אקראיים ( )Randomised Controlled Trials- RCTsאו
עדויות ממחקר אקראי מבוקר אחד לפחות ()randomised controlled trial
עדויות מלפחות מחקר מבוקר אחד (שאינו אקראי) ( )controlled study without randomizationאו עדויות
מלפחות מחקר ניסויי אחד (.)quasi-experimental study
עדויות ממחקרים תיאוריים לא ניסויים ( ,)non-experimental descriptive studiesכמו מחקרים השוואתיים
או מחקרים שבודקים הקשרים או מחקרי מקרה-בקרה comparative studies, correlation studies) and
.)case-control studies
עדויות מדיווחי כנסים מקצועיים ( )expert committee reportsאו חוות דעת או ניסיון קליני של רשויות
מכובדות ()opinions and/or clinical experience of respected authorities
רקע :בשל הקושי לווסת ביעילות את הרגשות ודרכי הביטוי שלהם ,מגיבים ילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז
( )ADHD( Attention Deficit Hyperactivity Disorderלעתים קרובות בהתנהגות שלילית מוחצנת ובלתי
הולמת ,מתקשים לנהל קונפליקט ,ורבים מהם מפתחים בעיות התנהגות ברמות חומרה שונות .הפרעות התנהגות
ממש ( Oppositional Defiance Disorderו ,)Conduct Disorder-מופיעות אצל הילדים הסובלים מADHD-
בשכיחות של  ,60%-40%וכ 70%-50%-מהילדים שיש להם הפרעת קשב וריכוז סובלים גם מלקויות למידה .ילדים
אלו מפתחים קשיים בתפקוד הקוגניטיבי-לימודי ונאלצים להתמודד עם יותר בעיות רגשיות חברתיות והתנהגותיות
בהשוואה לילדים ללא הפרעות .ילדים אלו אף נמצאים בסיכון גבוה יותר מהממוצע לנשירה מבית הספר.
בפן הרגשי ,על פי נתוני האיגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר בישראל 75%-15% ,מהילדים הלוקים בהפרעת
 ADHDסובלים מהפרעות במצב הרוח ( )Mood Disorderכתחלואה נלווית .בנוסף על כך ,אצל כ 50%-מהילדים
הסובלים מהפרעת  ADHDניכרים קשיים חברתיים .בעקבות זאת יש לרבים מהם קשיים ביחסים עם בני גילם ועם
דמויות סמכות ,יש להם קשיים במסגרת המשפחתית והם חווים יותר דחייה וחשים בדידות.
הפרעת  ADHDמושפעת מן הסביבה המשפחתית והבית-ספרית ומשפיעה עליה .מורים רבים מדווחים על בעיות
משמעת והתנהגות ברמה גבוהה יותר יחסית לילדים ללא  ,ADHDולא פעם הם חשים תסכול בשל התנהגויותיהם
המפריעות והבעייתיות .במשפחה ,הורים לילדים הסובלים מהפרעת  ADHDמרגישים לעתים קרובות עייפות,
רגזנות ,תסכול וחוסר תמיכה בשל היותם במצב תמידי של דריכות וכוננות לטיפול בצורכי הילד ודרישותיו .איכות
חייהם נמוכה מזו של הורים במשפחות ללא ילד עם הפרעה ,והם מדווחים על מאפייני הורות עוינת ולא עקבית.
תוצאות :מסקירת הספרות המקצועית עולה כי הטיפולים המרכזיים המיועדים לילדים ומתבגרים בעלי הפרעת
 ADHDונסמכים על מחקרים מבוקרים הם טיפול תרופתי והתערבויות פסיכו-חינוכיות על פי הגישה ההתנהגותית.
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הטיפול התרופתי הוכח כמפחית משמעותית את תסמיני הפרעת  ,ADHDכבעל השפעה על ההתנהגות והתוקפנות
הגלויה וכיעיל בשיפור הלמידה וההישגים האקדמיים של ילדים הסובלים מ.ADHD-
ההתערבויות בגישה ההתנהגותית נמצאו יעילות לאוכלוסייה זו בפרמטרים של שיפור התנהגות ותפקוד לימודי,
והביאו להישגים לימודיים והתנהגותיים .ניתן לסווג את ההתערבויות ההתנהגותיות לשלוש קבוצות :אימון
התנהגותי להורים ,ניהול התנהגות בכיתה ,והתערבות התנהגותית בקבוצת השווים .רוב הילדים הסובלים מ-
 ADHDובני משפחותיהם זקוקים לטיפול אינטנסיבי ,רחב-היקף וארוך-טווח ,אולם מן העדויות עולה שברוב
המקרים ילדים הלוקים ב ADHD-אינם זוכים לכל שלוש ההתערבויות ההתנהגותיות.
התערבות המשלבת טיפול תרופתי והתערבויות התנהגותיות הכוללות הורים ,התערבות בכיתה באמצעות המורים
והתערבות ישירה אצל ילדים (בעיקר מתבגרים ובוגרים) נתבררה כיעילה יותר לטיפול בהפרעת  ADHDבהשוואה
להתערבות התנהגותית בלבד (ללא טיפול תרופתי) או לטיפול תרופתי בלבד (ללא התערבות נוספת) .עבור ילדים
בגיל בית ספר אין המלצה עקבית וחד-משמעית לגבי הטיפול המומלץ כקו ראשון (תרופתי ,התנהגותי או משולב),
אולם כאשר מדובר בילדים צעירים (בגיל טרום-בית-ספר) ,ההמלצה היא על טיפול התנהגותי כטיפול ראשון.
התערבויות אינטגרטיביות (הכוללות כלים מגישות תאורטיות שונות) מכוונות להיבטים מגוונים המלווים את
הלקות או ההפרעה ,ונמצא כי הן מועילות לאוכלוסייה זו בממדים הרגשיים ,החברתיים והלימודיים כאחד .לדוגמא,
תכנית  )CHP( compound herbal preparationמכוונת למתבגרים בעלי הפרעת  ADHDבחטיבת הביניים
וכוללת גישות התפתחותיות והתנהגותיות ותכניות לשיפור מיומנויות לימודיות וחברתיות .מטרת התכנית לשפר
את היכולות והמיומנויות בתחומים החברתיים והאקדמיים הלקויים אצל המתבגרים ,ונמצא כי היא יעילה בממדים
אלו.
בנוסף לכך נמצאו כמועילות תכניות התערבות אצל הורים :הסקירה מציגה מספר תכניות המתמקדות בהורים
וביחסיהם עם ילדיהם שנמצאו מועילות :תכנית  PPPתכנית )New Forest Parenting Programme) NFPP
ותכנית (.)IY Incredible Years
התערבות ייעוצית קבוצתית בגישה אינטגרטיבית הופעלה בארץ ונבחנה כהתערבות אצל הורים לילדים בעלי
לקויות למידה ובעיות קשב והיפראקטיביות .ההתערבות נמצאה יעילה בהפחתת רמת הלחץ ההורי ,ובשיפור דרכי
ההתמודדות של ההורים עם רגשות ילדם והתנהגותו.
לסיכום ,ההתערבויות המרכזיות בילדים ומתבגרים הלוקים ב ADHD-הן הטיפול התרופתי וההתערבויות
הפסיכו-חינוכיות בגישה ההתנהגותית ,שהוכחו במחקרים כיעילים עבור אוכלוסייה זו .בנוסף להתערבויות אלו,
קיימות גם תכניות יעילות לילד ולמשפחתו ,הנותנות מענה לקשיים הרגשיים ,החברתיים והאקדמיים של הילד,
ולצורכי ההורה.
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פרק ב’ :יום העיון
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות :מניעה
והתמודדות ,בעולם ובישראל ,הלכה ומעשה
חלק מרכזי מעבודת צוות המומחים היה ,כאמור ,ארגון ותכנון של יום עיון לאנשי מקצוע ,אנשי מטה ולקהל הרחב.
מטרות יום העיון היו לשתף את המשתתפים בידע שנאסף בעבודת הצוות ,לעורר מודעות לידע הזה ולפתח דיון
בו .מבנה יום העיון תוכנן “מן הכלל אל הפרט” :בתחילה הוצג ידע תאורטי כללי ,אחר כך מסקנות כלליות של
מומחים אשר תכננו והפעילו התערבויות בעצמם ,בהמשך הוצגו התערבויות ספציפיות הקיימות ומופעלות בשטח
3
בישראל ,ולבסוף נערך רב-שיח בהשתתפות חלק מחברי הצוות ונציגות ממטה שפ”י.
את הידע התאורטי על הפרעות התנהגות ,התפתחותן ,הגורמים להן והטיפול בהן הציג ד”ר גבריאל בוקובזה,
שכתב שתי סקירות בנושאים אלו במענה לקול קורא שפרסם הצוות .הרציונל היה כי הידע שהוצג בסקירות הוא
חומר רקע להבנת ההרצאות בהמשך היום .בהרצאה הוצגו ,מתוך הידע הקיים ,שאלות בדבר מהותן של הפרעות
התנהגות והגורמים להן ותיאור מתומצת של מאפיינים משותפים להתערבויות שעל פי שיפוטו של המציג נתבררו
כיעילות.
לקראת יום העיון פנה הצוות למומחים מחו”ל כדי שיתרמו מהידע שלהם לקהל בארץ .חברי הצוות העלו ,מתוך
היכרותם עם התחום ,שמות של מומחים אשר משלבים רמה מחקרית גבוהה עם ניסיון מעשי בשטח בפיתוח
תכניות ובעבודה עם ילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות .לשמחתנו שניים מן המומחים – פרופ’ דישיון
ופרופ’ אטקינס – נענו בחיוב לפניית הצוות .הצוות ראה חשיבות בכך ששני המומחים הללו מייצגים גישות
שונות מאוד לנושא יום העיון .הרצאותיהם הועברו בוועידת וידאו דו-צדדית בהשתתפות נציגים מצוות המומחים
המקומי והמומחים מחו”ל .הקלָ טת ההרצאות נעשתה מבעוד מועד בחדרי ועידת הווידאו ()video conference
באוניברסיטת חיפה.
את החלק של מסקנות מומחים המפעילים תכניות השלימו שניים מחברי צוות המומחים ,פרופ’ יואל אליצור
ופרופ’ ציפי שכטמן ,ששניהם מפעילים זה זמן רב תכניות התערבות בארץ .תכניות אלו נחקרו ועמדו בסטנדרטים
הגבוהים ביותר של מחקרים אקדמיים ,מחקרים שפורסמו בכתבי עת אקדמיים מובילים .עם זאת ,נשוב ונזכיר
שעצם ההצגה ביום העיון אינה המלצה של הצוות על תכנית כלשהי .כאמור ,במהלך הפסקת הצהריים הוצגו
חלק מההתערבויות שהוגשו לצוות בתגובה לפנייתו לציבור ,בידי מפעיליהן .על תהליך בחירת ההתערבויות
והקריטריונים ששימשו לכך נכתב כבר במבוא.
בחלק זה נציג את סיכומיהן של ההרצאות שנישאו במהלך יום העיון .המידע המופיע בפרק ההרצאות הוא כמובן
על דעת הדוברים ובאחריותם ,והם גם אישרו את נוסח הסיכומים .ניתן למצוא את ההרצאות המלאות מצולמות
בלשונית ‘צילומי הרצאות’ באתר היזמה למחקר יישומי בחינוך.

 .3אם כי חלה גלישה מסוימת בין החלק השני לשלישי ,מכיוון שתערוכת הכרזות הוצגה במהלך ההפסקה שבין המושב השני לשלישי .לתכנית יום
העיון ראה נספח א’ של דוח זה.
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ילדים ונוער בעלי הפרעות התנהגות :מבט התפתחותי ומשמעות להתמודדות–
מסקנות מסקירות הספרות
> גבי בוקובזה
סקירה  :1הידע המדעי הקיים היום לגבי ילדים בעלי הפרעות ובעיות התנהגות
הגדרה כללית :הפרעות התנהגות כוללות מקרים חוזרים ונשנים של חוסר ציות ,התרסה ,מרדנות ,עימות ישיר עם
דמויות סמכות ,וכחנות ,ערעור על חוקים ,הנחיות ,נורמות וערכים מקובלים .לאלה נוספים מעורבות בהתנהגויות
מסוכנות ,תוקפנות ופגיעה ישירה באחרים.
זו הגדרה שיש בה מורכבות ,מכיוון שחלק מהמאפיינים ‒ כאשר הם מופיעים ברמה סבירה ‒ הם סממנים
להתפתחות תקינה בגילים שונים ,ואנחנו מצפים שנראה אותם אצל ילדים ומתבגרים נורמליים .ההגדרה לא נותנת
כלים להבחין באופן חד בין ,למשל ,ערעור על חוקים והנחיות כחלק מההתפתחות התקינה של הילד ,לבין כזה
שמעיד על סיכון קליני .ההבדל המשמעותי יימצא בתכיפות ,בחומרה ,וברמת ההשפעה השלילית שלה על חיי
הילד והסובבים אותו.
פרוגנוזה :מחקרי אורך מראים כי לאחר שפרצה הפרעת התנהגות ,שיעור גבוה של התנהגויות בעייתיות מתמיד
לאורך שנות הילדות .פגיעתן של ה”ה היא שלילית וקשה :הן משפיעות לרעה על היבטים רבים בחיי הילד ,למשל
על השתתפות בלימודים ,חיים חברתיים ,יחסים עם ההורים ,תפיסה עצמית ,וכן על המיטביּות הנפשית של הילד
וסביבתו בהווה ובעתיד ,עד כדי שימוש בחומרים ממכרים ,אלימות קשה והתנהגות עבריינית .בהקשר של המסגרת
חינוכית ,בקרב תלמידים בגנים ובבתי הספר ,הפרעות התנהגות קשורות לאי-הגעה סדירה למסגרת ,לבעיות
משמעת ,לנקיטת אלימות ,להתעללות וניצול של אחרים ולנשירה מבית הספר .המופעים הקליניים מתחלקים (לפי
מדריך האבחון הפסיכולוגי ה )IV-DSM-להפרעת התנהגות מתריסה (,)Oppositional Defiance Disorder
שבה יש בעיקר התרסה ,סירוב לקבל מרות והתנגדות לסמכות ,ולהפרעת התנהגות ( )Conduct Disorderשהיא
המופע החמור יותר ‒ התוקפנות בה עולה בכמה דרגות ,ויש סבירות גבוהה מאוד לעימות עם החוק.
שכיחותן של הפרעות ההתנהגות גבוהה .למעשה זוהי הסיבה הנפוצה ביותר להפניית ילדים ובני נוער לטיפול
פסיכולוגי .האחוז המדויק של הסובלים מהפרעות התנהגות נתון במחלוקת ,והוא נע במחקרים שונים בין 5%
ל .15%-סקר של הלמ”ס ( )2012מדווח על  649ילדים בעלי בעיות התנהגות בחינוך הקדם-יסודי 9,081 ,ילדים
מאובחנים בחינוך היסודי ,ו 3,276-ילדים מאובחנים בחינוך העל-יסודי .ניתן להניח שיש רבים שאינם מאובחנים.
המחקר זיהה שלושה מסלולים מובחנים להתפתחותה של הפרעת התנהגות ,שניים מתוכם מתחילים בילדות ,ואחד
בגיל ההתבגרות:
התפרצות בילדות:
מסלול של קהות לב וחוסר רגש :ילד בעל קהות לב וחוסר רגש מאופיין בהעדר תחושת אשמה ,חוסר דאגה לגבי
רגשות של אחרים ,אכפתיות נמוכה לגבי השתתפות בפעילויות חשובות ,רגש שטוח או חסר (למשל לא מבטא
או חושף רגשות כלפי אחרים בדרך שאינה שטחית או מלאכותית או שהוא מבטא אותם רק למען השגת אינטרס
אישי) ,דפוס התנהגותי תוקפני ,חמור ויציב ,תגובתיות נמוכה לענישה ,הנמכה בפחד ובחרדה והגבהה בחיפוש
אחר ריגושים ,התפתחות מוסרית לקויה שפוגעת בצמיחה תקינה של מצפון.
מסלול של קשיים בוויסות עצמי :ילד שיש לו קשיים בוויסות עצמי מאופיין באימפולסיביות ,קשיים באינטליגנציה
מילולית ,קושי להבין מצבים חברתיים ,רמות תוקפנות נמוכות יותר מאשר במסלול א’ ,ומתמקדות בתוקפנות
תגובתית – שבאה כמענה להתגרות אמיתית או מדומיינת .קשיים ביכולות המשגה והמללה לצד פרשנות שגויה של
מצבים חברתיים עלולים להוביל לבעיות בשליטה בהתנהגות .קשיים בעיבוד מידע חברתי לצד תגובתיות גבוהה
להתגרות עלולים להוביל לתוצאות בעייתיות במישור החברתי ,למשל לתגובה אימפולסיבית שפוגעת באדם אחר
ללא תכנון מראש .הילד יחוש אחר כך חרטה ,אך גם במקרים עתידיים הקושי בשליטה עצמית יחזור על עצמו.
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התפרצות בגיל ההתבגרות:
במקרה זה בעיות ההתנהגות מוגבלות בדרך כלל להקשר סביבתי ספציפי ואינן צובעות את פעולות הפרט בכל
תחומי חייו .התוקפנות נדירה יותר וחמורה פחות ,ולעתים קרובות המקור להתנהגות הבעייתית הוא בלחץ חברתי
וברצון להשתייך .ניתן לומר כי זוהי החרפה של קונפליקט ,התרסה ,ומרדנות האופייניים לגיל הנעורים ,ובהתאם לכך
התסמינים בקבוצה זו מתמעטים עם היציאה מגיל הנעורים ,כשהמתבגרים מתגייסים למשימות חברתיות כגון רכישת
השכלה ,פיתוח קריירה ,הקמת משפחה ,ביסוס הזהות וכן הלאה.
מה גורם להתפרצותן של הפרעות התנהגות?
אין סיבה אחת או גורם סיכון יחיד שיכול להסביר את מגוון התופעות של הפרעות התנהגות ,תוקפנות והתנהגות
אנטי-חברתית בילדות ובנעורים .ניתן למצוא מחקרים הבוחנים מגוון גורמים גנטיים ,ביולוגיים ,נוירולוגיים,
פסיכולוגיים ,משפחתיים וסביבתיים בכדי להסביר את התפתחותן של התופעות .מפאת קוצר זמן ניתן בהרצאה
הנוכחית דוגמה אחת לכל אחד מסוגי הגורמים:

מאפיינים של הילד

תגובתיות פיזיולוגית נמוכה :אירועים מעוררי לחץ בחיים מפעילים בגוף את ציר הHypothalamus APH-
 .Pituitary ‒ Adrenalציר זה משחרר את הורמון הקורטיזול ויוצר את התגובה המוכרת כ-הלחם או ברח (Fight
 .)or Flightאצל ילדים בעלי הפרעות התנהגות נמצא כי ציר ה HPA-נתון בתת-פעילות ,הווה אומר שמצב
שהיה יוצר אצל אדם אחר עוררות גופנית אינו יוצר אצלם אותה עוררות .הסבר אפשרי אחד הוא כי ילדים שבציר
ה HPA-שלהם יש תת-פעילות לא יהיו מעוררים בצורה הולמת בעת חשיפה למצבי סיכון ואיום ,וכתוצאה מכך האיום בסנקציות
עקב הפרת כללים או הוראה של המבוגר האחראי אינו יוצר אצלם עוררות – במילים אחרות ,האיום פשוט אינו מפחיד אותם.
הסבר שני הוא כי סף הגירוי של ילדים כאלה הוא גבוה יותר ולכן הם עשויים לחפש גירוי מעורר ומסוכן כדי “להרגיש בחיים”.
מזג (טמפרמנט) :מזג “קשה” מאופיין ברגשות שליליים קשים ומיידים ,רגשות חיוביים מועטים ,תגובות עזות,
חוסר גמישות ,התנגדות לכל ניסיון שליטה וקושי בהרגעה .ילדים שיש להם מאפייני מזג כאלה מפחיתים את
האפקטיביות של פעולות החינוך והמשמעת של הוריהם .כתוצאה מכך יש קשר בין מזג קשה של הילד ובין נטייה
מדרגים ילדים שהגיעו לגיל חמש
הורית לנקוט ענישה קשה ,נזפנית ,ביקורתית ,כופה ושתלטנית .הורים וגננות ַ
ויש להם בעיות טמפרמנט ‒ גבוה בסולם התוקפנות ובעיות ההתנהגות.
עיבוד מידע חברתי לקוי :לפי מודל עיבוד המידע החברתי ההתנהגות החברתית היא תוצר של שישה צעדים
הקשורים זה לזה )1 :קידוד רמזים וסימנים חברתיים  )2פרשנות של הסימנים  )3בחירת המטרה והבהרתה  )4ייצור
או הנגשה של תגובות להשגת המטרה  )5בחירת תגובה  )6מימוש ההתנהגות (.)Crick & Dodge, 1994
התנהגות חברתית שלילית מיוחסת לכשל או חסך באחד השלבים האלה או ביותר .לדוגמה ,קושי בשלב הראשון או
השני יתבטא באי-הבנה של כוונת האחר במצבים ניטרליים או רב-משמעיים ,והדבר עלול לגרור תגובה תוקפנית.
לילדים המתקשים בהנגשה או בהערכה של תגובות (שלבים  4ו 5-בהתאמה) יש מלאי מצומצם יותר של אפשרויות
התנהגות לבחור ממנו וחוסר הבנה לגבי השלכותיה של כל תגובה.

מאפיינים של המשפחה

יש די הרבה מאפיינים משפחתיים שעלולים להוביל להתפרצות של הפרעות התנהגות בילדות או בנעורים:
הורות נוקשה ומחמירה ( ‒ )harsh parentingכוללת תגובות רגשיות שליליות ופעולות כוחניות וכופות שהורה
מפנה כלפי ילדיו .הפעולה הכוחנית יכולה להיות מילולית (צעקות ,קריאה בשמות גנאי ,לגלוג) ופיזית (מכות,
צביטות ,סטירות ,התעללות) .הסבר אפשרי אחד לכך הוא כי הילד מפנים את דפוסי הקשר השלילי והעוין ,ומשלב
אותם באסטרטגיות ניהול הקשרים וויסות הרגשות שלו .כשהוא מפתח מערכות יחסים נבדלות מהתא המשפחתי
הוא מחצין התנהגויות תוקפניות ופוגעניות כלפי אחרים כפי שלמד בבית .חשוב לציין שדפוס ההתנהגות הנוקשה
לא ישוכפל במלואו .ניתן יהיה לראות הבדלים בין הקשר עם ההורים לקשר עם חברים למשל .למרות זאת ,הקושי
לווסת עוררות רגשית (למשל בזמן בהלה ,חרדה ,כעס ,מצוקה ,קונפליקט וכיו”ב) ולהגיב באופן מותאם ישוכפל
בין המערכות ויישאר קבוע מול הורים וחברים כאחד (.)Kawabata et al., 2011
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משמוע באמצעות ענישה גופנית :שימוש בענישה גופנית על מנת ליצור צייתנות מביאה אכן לציות בטווח
המיידי ,והדבר יוצר לעתים תחושה ש”שיטת חינוך” זו אכן עובדת .אולם במחקרי מטא-אנליזה שנערכו
בכ 36,000-משתתפים נמצא כי ענישה גופנית היתה קשורה גם בסיכון מוגבר להיות קורבן להתעללות פיזית ,מצד
אחד ,ובתוקפנות כלפי אחרים ,התנהגות אנטי חברתית ,עבריינות נוער ,פשיעה בבגרות וסיכוי מוגבר להתעלל
בעתיד בילדים או בבני זוג מצד שני .הסבר אפשרי הוא שענישה גופנית יוצרת את הפגיעה בציר ה HPA-שתוארה
לעיל – הנענש הופך לעמיד בפני ענישה לא גופנית ואף בפני ענישה גופנית ,נוצר צורך בענישה קשה יותר ,וכך
נוצר מעין “מעגל” שבסופו הילד או הנער יוצא משליטה ומפתח הפרעת התנהגות.
הורים תוקפניים או מזניחים :ילדים שהוריהם התעללו או הזניחו אותם נמצאים גם הם בסיכון גבוה לפתח בעתיד
התנהגויות עברייניות ואלימות .דוגמאות להורות תוקפנית או מזניחה הורית כוללות זלזול בדעות ,מחשבות,
ודברים שהיו לילד לומר ,ראיית בני המשפחה כרכוש – הנחתת פקודות והוראות ,ותגובות של רוגז והענשה
כשאלה לא נענות ,התנהגות מבזה וחסרת כבוד כלפי בני המשפחה ,מניעה של גילויי חיבה ,התייחסות לבן הזוג
או לבת הזוג כאל אדם בעל ערך נמוך ,הפרת הבטחות ,הפגנת צורך תמידי להיות בשליטה או להיות צודקים כל
הזמן ,התקפי זעם ,התעלמות מן הילד או השפלה שלו בבית או בפומבי ,האשמה קבועה של אחרים בכישלונותיהם
והתעללות פיזית ,רגשית או מינית .להתנהגויות הוריות אלו השפעה על בעיות התנהגות של ילדיהם .באחד
המחקרים ( )Maxfield & Widom,1996נמצא כי עד גיל  32קרוב למחצית מהמשתתפים שחוו התעללות
בילדותם נעצרו לפחות פעם אחת בגלל מעורבות בעבירה פלילית שאינה קשורה לעבירת תנועה .ההסבר כאן הוא
כי עבר של חשיפה לאלימות הופך את הילד לרגיש מאוד לרמזים של איום ,כך שגם מקרים לא מאיימים של חוסר
הסכמה או ויכוח עם אחרים יפורשו כסימנים של איום ויעוררו תגובות תוקפניות.
פסיכופתולוגיה הורית :המצב הנפשי של ההורים משפיע על כל פן בחיי הנפש של הילדים .דוגמה לכך :מאמר
מטא-אנליזה ( )Connell and Goodman, 2002סיכם כי דיכאון הורי קשור להפרעות התנהגות של ילדים,
והקשר עם דיכאון של האם חזק יותר מאשר הקשר עם דיכאון אצל האב .חלק מהמחקרים מראים שההשפעה
עובדת גם בשליטה על המשתנים של מאפייני ההורות בפועל .פירוש הדבר שגם כאשר ההורה הדיכאוני (למשל)
אינו נותן להפרעה להשפיע על הדרך שבה הוא מטפל בילד עדיין עלולה להיות להפרעה שלו השפעה על סיכויי
הילד ללקות בהפרעת התנהגות.

מאפיינים של המערכת :המסגרת החינוכית

בית הספר מהווה סביבה שבה יש נורמות ,ציפיות וחוקים שעל הילד לעמוד בהם ,מטלות שעליו למלא ,נושאים
חדשים ללמוד ,ילדים אחרים להתחשב בהם ודמויות סמכות לא-הוריות להקשיב להן .הצורך להתמקד בפעולות
הדורשות ריכוז ,קשב ,דחיית סיפוקים וויסות רגשי של רגש ואגרסיה נבחן כמעט בכל יום מחדש בכיתה .לילדים
רבים הלוקים בהפרעות התנהגות מדובר באתגר שלא פשוט להתמודד איתו .קשיים אלה יופיעו במיוחד בזמני
מעבר כמו כניסה לכיתה א’ או מעבר לחטיבת הביניים ,או בזמני לחץ כגון בכיתות של מורים מקצועיים שאינם
מכירים היטב את הילד ,בטיולים ,בזמני בחינה וכיוצא באלה.
בהתאם לכך ,יש מאפיינים ספציפיים של בתי הספר אשר יכולים הן להקטין (או להגדיל) את הסיכוי להתפרצות
הפרעת התנהגות והן להקל (או להחמיר) את עוצמת ההתפרצות כאשר זו אכן מתרחשת 4.אפיון אחד כזה הוא
רמת המשאבים של בית הספר :בתי ספר הממוקמים באזורי עוני ודלות עשויים להתקשות לספק לתלמידים מורים
ברמה גבוהה ,מתקנים למשחק ,פעילויות מחוץ לקוריקולום ,יישום התערבויות ועזרה טיפולית פרטנית .אפיון שני
הוא המעמד הכלכלי-חברתי של התלמידים .עוני בקרב התלמידים ושל סביבת בית הספר עלולים גם הם לגרום
להחמרה של הפרעות התנהגות .כך למשל נמצא שרמת העוני הכללית בבית הספר קשורה לתוקפנות ילדים בתוך
בית הספר מכיתות א’ עד ג’ ( .)Thomas et al., 2006( )r=0.36, p<0.001גורם שלישי בעל השפעה הוא ההרכב
הכיתתי :אחוז גבוה של תלמידים סוררים ותוקפניים מערער את יציבות הכיתה ,פוגע ביכולת המורה לשמור על
סדר ומשמעת ומגביר את מספר אירועי הקונפליקט והעימות התוך-כיתתיים .יש לשים לב שאף על פי שקיים קשר
חיובי ברור בין הגורמים שצוינו ,כל אחד מהם משפיע באופן מובהק על התפרצות ההפרעה ועוצמתה ,גם בשליטה
על המשתנים האחרים.
 .4זאת גם בשליטה על השפעתן של תכניות התערבות המופעלות בבית הספר.
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מודל מסביר אפשרי ‒ מודל האשדים (:)The Cascade model
במודל זה ,כמו כמה מפלים או אשדים קטנים אשר מצטרפים לכדי מפל גדול ,קיימים מספר גורמי סיכון שאף אחד
מהם לבדו אינו מהווה מנגנון המחולל התפרצות של הפרעת התנהגות ,אולם כשהם מופיעים יחד ,הם מקיימים
ביניהם קשרי גומלין ויוצרים מנגנון כזה.
5

בשלב הראשון ,מאפיינים מרוחקים כלליים כגון השתייכות לאוכלוסייה מוחלשת ,מגורים בשכונה שיש בה רמת
פשיעה גבוהה ,שינויים במצב המשפחה (גירושין ,אבטלה) ,ופסיכופתולוגיה הורית – ינבאו שיטות הוריות לא
אפקטיביות .למשל ,שההורים יהיו בלתי עקביים בשימוש שלהם בתגמול חיובי להתנהגות חברתית חיובית של
הילד ,או לחילופין בענישה אפקטיבית להתנהגות הלקויה שלו .הם עלולים להיות מבולבלים או חסרי אונים אל
מול הכוחנות של הילד.
בשלב השני ,שיטות הוריות אלו ישפיעו בצורה קרובה על הילד דרך חיזוקים שליליים ,המעודדים דפוסי התנהגות
שליליים כמו אי-ציות ,וכחנות ,הקנטה ,אלימות פיזית והתפרצויות זעם .אלה ,לצד אפיונים מוקדמים של הילד,
עלולים להוביל להתנהגות מתריסה גלויה .זרימה מאשד אחד מתחברת לאחר ,ויחד נוצר כוח חזק מספיק כדי
להוביל לפתולוגיה.
קשר מוקדם פגיע ,כגון דיכאון של האם או מגורים בשכונת עוני > דפוסי הורות
דוגמא להצטרפות אשדים שכזוֶ :ה ֶ
לא עקביים ,קושי להגיב להתרסה > בעיות קוגניטיביות וחברתיות של הילד בגן ובכניסה לבית הספר היסודי >
הופעה של הפרעות התנהגות > פגיעה בתפקוד במסגרת החינוכית > קשיי התמודדות נוספים של ההורים > פגיעה
בתפקוד של הילד ,למשל התרועעות עם ילדים בעייתיים > חריגה מנורמות ,אלימות ,עבריינות ,הסתבכויות נוספות.

סקירה  :2צורות הטיפול המועילות והיעילות הקיימות
חשיבות האבחון
אבחון מדויק הוא משימה מורכבת בגלל קֹו-מורבידיות ,ובגלל העובדה שמרדנות ברמה מסוימת עשויה להיות
מקובלת בגיל מסוים ובגיל אחר לא .אבל תזמון האבחון – אבחון מוקדם – חשוב מאוד :התפרצות מוקדמת
של הפרעות התנהגות לפני גיל  10קשורה בהחרפה של התסמינים בהמשך החיים ,ביציבות גדולה יותר שלהם
ובקישורם לפתולוגיות נוספות .התערבות מוקדמת יעילה במיתון התסמינים הקשורים להפרעה ובהשפעה על
הפרוגנוזה ,ולכן השאיפה היא להתחיל בתכנית ההתערבות בגיל הצעיר ביותר שאפשר .חלק מההתערבויות (עם
הילדים ,ובעיקר עם הוריהם) מתחילות כבר בגיל הרך או בתחילת בית הספר היסודי ,ולאור הראיות ניכר שהן
נושאות פרי .הרציונל הוא שבגילים אלה ניתן לערוך שינויים דרמטיים באסטרטגיות רגשיות והתנהגותיות של
הילד ,באמצעות שינוי הדפוסים ההוריים.
אילו שיטות פועלות?
למרות החומרה של בעיות ההתנהגות ,קיימות שיטות התערבות שפועלות היטב ומועילות .המכנה המשותף לכל
תכניות ההתערבות היעילות הוא ניהול מותאם של רגשות הילד והתנהגותו ,בתוך ההקשר של ניהול מותאם של
חיי המשפחה .בהפרעת התנהגות הילד מנכס לעצמו באופן מוגזם ריבונות ניהולית בעלת צביון שלילי כלפי הוריו
ומוריו .תהליך ההתערבות מפקיע מידיו בתבונה את הסמכות הניהולית ומעביר אותה חזרה להורים ולמורים
דרך לימוד תכנים של מיומנויות חינוכיות מיטיבות .ההורים והמורים מקבלים את השליטה המחודשת ,בצורתה
המתוחכמת והרגישה ,ואיתה את הכוח והידע לווסת את התנהגותו של הילד .המטרה היא להקנות לילד ,בסוף
הדרך ,יכולות ניהול עצמי מותאמות וחיוביות במובן של ניהול כעסים ,ניהול רגשי ,התמודדות עם לחץ חברתי
וכיוצא באלה.
התערבויות עם הורים :יותר מכל ההתערבויות האחרות ,התערבויות אצל הורים נמצאו כיעילות ומועילות במניעה
וטיפול בבעיות התנהגות .המחקר תומך באפקטיביות של התערבויות הוריות בקבוצה המנוהלת ברוח תאוריות
התנהגות ,קוגניציה ,ולמידה חברתית .מטרות ההתערבות כוללות :הפחתת רמת הלחץ במשפחה ,הרחבת מאגר
הידע והמיומנויות ההוריות ,שיפור השיח בין ההורה לילדו ,הפחתת השימוש בפרקטיקות של ענישה קשה ,חיזוק
ההתקשרות עם הילד ועוד.
 .5מודל זה מוצג גם בהרצאתו של פרופ’ דישיון ,בעמוד  26של דוח זה ,שם הוא מכונה מודל "כדור השלג”.
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יש גיוון רב בטכניקות העבודה הספציפיות עם ההורים .אלה כוללות למשל עבודה על זהות ההורה ,היכרות עם
שיטות הרגעה ומּודעֹות ,הכוונה בהבניה של פעילויות יומיומיות ,סיכול דרכי חשיבה לא בריאות ,הדגשה של
טכניקות משמוע לא אלימות ,התמודדות עם מצבי לחץ ,חיזוק מעגלי תקשורת חיוביים ועוד.
“כאשר ההורים מכווננים עצמם לאותות התקשורתיים של ילדיהם ,מפרשים אותם נכונה ומגיבים בדרך שעונה
על צרכיהם ,עולה הסבירות שהילדים יגיבו בדרך מסונכרנת ,יפגינו סימנים של התקשרות בטוחה ,ויראו התאמה
התנהגותית ורגשית טובה יותר בהמשך חייהם” ( ;Olds, Sadler & Kitzman, 2007עמ’ .)356
התערבויות ישירות אצל הילד :ההתערבות עשויה להיות פרמקולוגית ,פסיכולוגית ,ייעוצית או חינוכית ,או שילוב
כלשהו שלהן .מבחינה פסיכולוגית ההנחה היא שהקניית מיומנויות ניהוליות לילדים הלוקים בהפרעת התנהגות
אפשרית החל מגיל צעיר .לצד ההמלצה כי ניתן ורצוי להתערב ישירות אצל ילדים בגיל מוקדם ככל האפשר ,יש
לתת מקום להתאמת ההתערבות לגיל הילד .ככל שעולים בגיל ניתן להסתמך יותר על טכניקות של עיבוד מידע
ושליטה עצמית .הגישה שהופיעה במרבית ההתערבויות שפעלו באופן הטוב ביותר כללה מאפיינים קוגניטיביים
והתנהגותיים ספציפיים – כל סוגי הטיפולים הקוגניטיביים התנהגותיים (.)Cognitive Behavioral Treatments
נעשה שימוש בטכניקות כגון חיזוק באמצעות עידוד ודברי שבח ,הצבת גבולות ברורים ,למידת אסטרטגיות
לפתרון בעיות ,מתן יחס ממתן ומרגיע אל מול התנהגות תוקפנית ,רכישת כלים של משמעת מיטיבה ולא אלימה
והתנסות בחשיבה פתוחה להתמודדות עם בעיות.
התערבויות במסגרת החינוכית :גישות מוצלחות במסגרת החינוכית מתרכזות בעידוד התנהגות חיובית ובניהול
נכון ומותאם של ההתנהגות בכיתה .לעתים כל מה שהילד צריך הוא פשוט מישהו שילמד אותו כיצד מתנהגים
בכיתה .במסגרת יש לילד הזדמנות ללמוד מהצוות החינוכי ,מקשרי הגומלין עם עמיתיו ,ומגיל מסוים מקשרים
עם תלמידים צעירים יותר (דרך חונכות).
דוגמאות לאפשרויות יישום במערכת החינוך :תרגול מורים באמצעים למניעת הסלמה בעת עימות עם ילדים,
הגברת נוכחות המבוגרים בזמני הפסקות ובאופן כללי בחיי התלמידים ,חונכות לילדים ספציפיים ,ליווי מקצועי
פסיכולוגי או ייעוצי של הצוות ,נקיטת התנגדות נחרצת לכל אירוע אלים בלי לגרום להסלמה ,שימוש בטכניקות
של עיצוב התנהגות בכיתה ,עבודה על דרכי עיבוד מידע הנוגע למצבים חברתיים מעוררי לחץ ,מתן תשומת לב
לאקלים הרגשי של הכיתה ,איתור ילדים פגיעים חברתית ותמיכה בהם ,קיום קשר רציף ומעמיק ככל שניתן עם
ההורים ,יצירת אווירה בטוחה בבית הספר.
מספר תובנות שנאספו במהלך העבודה על הסקירה ,מתוך תכניות התערבות שמועילותן הוכחה מחקרית
> ביסוס ההתערבות על ידע מחקרי מן הספרות המקצועית
> התייחסות ישירה לגורמי סיכון שניתן לבודד אותם ולטפל בהם
>עירוב המשפחה :מיקוד בשיפור דפוסי הורות ,הפחתת דפוסים של הורות נוקשה ,שיפור הדיאלוג והקשר בין
ההורה לילד .בהקשר זה – התעקשות על מעורבות האב
>התאמת ההתערבות למאפיינים ולנסיבות הספציפיים של הילדים ומשפחותיהם ,לרקע שלהם ,לנסיבות חייהם,
לתרבותם וכן הלאה
>התייחסות לנושאים של כללי התנהגות ,עיבוד מידע (דרך גישת הלמידה החברתית) ו-ויסות רגשי אצל הילד
>דגש על עקביות ואינטנסיביות :למשל ,תכנון נכון של תכיפות המפגשים (בהתחלה פגישה שבועית אחת לשבוע,
במשך מספר חודשים).
> רב-ממדיות :התייחסות למכלול הבעיות ביותר מדרך אחת
> מתן הדרכה ותמיכה למעבירי התכנית ‒ מורים ,יועצים או פסיכולוגים
> יצירת ברית ויחסי אמון בין ההורים לצוות החינוכי או הטיפולי
> מעקב לאורך זמן אחר תוצאות ההתערבות ושינוי התכנים בהתאם
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>הגדרת מטרות אופרטיביות ניתנות למדידה כגון נוכחות בבית הספר (הפחתת היעדרויות) ,הפחתת מקרי אלימות,
ייצוב מצב רגשי ,הצלחה לימודית ,הפחתת ענישה ,מיתון קונפליקט.
> שליטה במשתנים מתערבים שעלולים להחמיר את הבעיה ,חיזוק גורמי הגנה.
>מודעּות למגבלות :לא הכול אפשר לשנות ,יש משתנים כגון נורמות תרבותיות ,מצב חברתי-כלכלי וכיוצא באלה –
מגבלות שיש להביאן בחשבון ולהבין איפה התועלת השולית של ההשקעה תהיה הגדולה ביותר.
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מודל הבדיקה המשפחתית ( :)6Family Checkupגישה מבוססת ראיות
7
להתערבות במקרים של הפרעות התנהגות
> תומס דישיון ()Thomas Dishion
בהרצאה זו אציג גישה כללית לפיתוח של התערבויות חינוכיות המבוססות על נתונים אמפיריים – גישה של בניית
מודל – ואני רוצה להדגים אותה באמצעות תיאור של “מודל הבדיקה המשפחתית” (,Family Checkup Model
או  )FCUוהדרך שבה פיתחנו אותו .תהליך בניית המודל מתחיל בתצפית שדה כמו תצפית במהלך עבודה קלינית,
או לפעמים במחקרים איכותניים .תצפיות כאלה מאפשרות לנו לזהות מושגי מפתח לטיפול בסוגיה המדוברת,
שנבדקים אחר כך באמצעות מודלים של תהליכים התפתחותיים .את המושגים המוצלחים ביותר אנחנו משלבים
בפיתוח של ניסוי התערבות .ולבסוף ,במהלך הפעלתם של ניסויי התערבות (ומאוחר יותר ,אם ההתערבות
מופעלת בקנה מידה רחב) אפשר לחזור אל תצפיות השדה ,כדי להעריך ולתכנן מחדש את ההתערבות (Dishion
.)& Patterson, 1999
נפנה אפוא ישירות לדוגמה – מודל הבדיקה המשפחתית; המודל יהיה נהיר יותר לאחר שנראה את הגישה
“בפעולה” .אחד המושגים שהתפתחו מתצפיות השדה היה פיקוח הורי (או פיקוח בידי מבוגרים) .שילבנו אותו
במחקרי האורך שלנו ואז בניסויי ההתערבות .מושג אחר ,שצמח מן התצפיות השיטתיות של ג’ורג’ סוגאי ()Sugai
ורוב הורנר ( )Hornerבבתי ספר ,הוא תמיכה בהתנהגות חיובית 8.פירוש הדבר שבמקום לטפל בבעיות התנהגות
באמצעות ענישה ,אפשר להשיג תוצאות אפקטיביות יותר באמצעות חיזוק חיובי להתנהגויות רצויות .מודל
הבדיקה המשפחתית משלב את שני מושגי המפתח האלה לכדי התערבות ניסויית ובסופו של דבר לכדי התערבות
בקנה מידה רחב .אני רוצה לעבור על תהליך התכנון של מודל הבדיקה המשפחתית ,החל ברציונל ,דרך תכנון
המודל ,ההערכה ,ולבסוף – לעמוד על כמה כיוונים לעתיד.

הרציונל להתערבויות ממוקדות-משפחה למטרות התמודדות עם בעיות
התנהגות
ישנן כמה תפישות תיאורטיות שהשתלבו בפיתוחו של מודל הבדיקה המשפחתית:
להבנתנו ,רבים מן האתגרים ההתנהגותיים והרגשיים שילדים ומשפחות חֹווים קשורים ביניהם .מנקודת מבט
דיאגנוסטית איננו חושבים עליהם כעל מחלות נפרדות ,וגם איננו סבורים שצריך בהכרח למצוא פתרון נפרד לכל
אחד מהם.
מכאן נובע מודל התפתחותי עבור רבות מן הבעיות החמורות יותר שאנחנו רואים בגיל ההתבגרות .התהליך
ההתפתחותי הזה מזכיר אפקט של אשדים או כדור שלג :לפי המודל ,אנחנו רואים כיצד בעיות רגילות יחסית של
מרי ּוויסות-עצמי בילדּות המוקדמת עלולות להוליך אל הפרעות חמורות יותר .לדוגמה ,מחקר שיטתי שערך
ג’יימס סניידר ( )Snyderמראה שילדים בעלי הפרעות התנהגות מתארגנים בקבוצות שעם הזמן נוטות לתמוך
מאוד בהתנהגות בעייתית.
בלב מודל כדור השלג נמצא הרעיון של מעגל כופה ( .)coercive cycleהמודל ,שפותח בידי פטרסון (,)Patterson
מתאר דינמיקה שבמסגרתה הילד מפגין התנהגות בעייתית ,ואילו ההורה מגיב רגשית ומשתמש בשיטות לא-
אפקטיביות .כתוצאה מכך הילד מסלים את התנהגותו וההורה מפסיק לנסות לשנות את התנהגות הילד או מסלים
את התגובה הלא-אפקטיבית .בתהליך זה ,בעיות פעוטות יחסית עלולות להחריף משמעותית .אפשר לראות לאורך
קטנים
זמן כיצד הורים לילדים “בעייתיים” מתייאשים מן הניסיון לשנות את התנהגות הילד .בגיל ההתבגרות כבר ֵ
הסיכויים שהורים ייטלו חלק בטיפולים שידגישו את תפקידם ,בין היתר משום שבעבר נכשלו.
 .6הביטוי באנגלית רומז לבדיקה הדומה לבדיקה שגרתית ומעקב אצל רופא השיניים  -בדיקות שגרתיות ותכופות וטיפול מניעתי עשויים למנוע
בעיות חמורות יותר בשיניים
 .7ההרצאה סוכמה באנגלית בידי עורך דוח זה ,הסיכום אושר בידי פרופ’ דישיון ולאחר מכן תורגם לעברית ונערך בידי יניב פרקש.
 .8למידע נוסף על התכנית של הורנר וסוגאי ראה את אתר האינטרנט של התכניתhttp://www.pbis.org/about_us/default.aspx :
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קשיים לימודיים.
דחיית עמיתים.
הסתגרות מוקדמת
בקבוצות עמיתים

איור  :1איור זה ממחיש
שהניהול המשפחתי הוא
גורם מפתח בהפחתת
הסיכון .הוא גם מעביר את
הרעיון שככל שנמתין זמן
רב יותר ,כך תפחת יכולתה
של המשפחה להשפיע על
ההידרדרות אל התנהגות
בעייתית*.

כישלון בלימודים.
הסתגרות בקבוצה
עבריינית והדבקה
(של התנהגויות לא
נורמטיביות)

ילדות מוקדמת
> התנהגות מתריסה
> קושי בוויסות עצמי

ילדות
התנהגות לא חברתית
מגיבה ויוזמת

התבגרות
> שימוש בחומרים
> התנהגות מינית מתירנית
> בעיות התנהגות חמורות
ניהול המשפחה ,תמיכה ,הבנייה ,וניטור הורי
של סביבת העמיתים של הילד
מודל האשדים ההתפתחותי :תרומת ההתנהגויות הוריות וגורמים מגבירים

הרעיון שעולה אפוא כמושג מרכזי בשבירת המעגל הכופה ובבלימת ההידרדרות במדרון הוא ניהול משפחה (family
 – )managementכאשר הורים מתכננים יותר ויוזמים יותר ואינם מגיבים להתגרויות באופן רגשי .במקרים כאלה
אנחנו רואים שרוב בעיות ההתנהגות הפעוטות אינן גוברות ומסלימות לכדי בעיות נפשיות .מחקרים מראים שניהול
משפחה משמש גורם מתווך מרכזי בהשפעות של הסביבה המשפחתית כמו מתח על רקע כלכלי או חברתי ,שימוש של
הורים בסמים ,דיכאונות הורים ואפילו משברים בחיי הנישואין .כך עלה מלפחות מאה מחקרים רנדומליים מבוקרים.
ניהול משפחה הוא אפוא גורם המפתח שבו אנחנו מתמקדים בתכנונן של התערבויות שמטרתן צמצום בעיות התנהגות;
אלא שכל המחקרים הללו בוצעו במשפחות שמראש זיהו את הבעייתיות בהתנהגות ילדיהן ובדינמיקה המשפחתית.
אבל כדי להשפיע בקנה מידה רחב על בריאותו הנפשית של הציבור ,יש למצוא דרך כלשהי לערב משפחות שאינן
מגיעות למרפאה כדי לבקש עזרה .כאן משתלב מודל הבדיקה המשפחתית – אנחנו צריכים לעורר מוטיבציה ולשפר
את הניהול המשפחתי באופן שיענה על הצרכים של משפחות וילדיהן.
כדי לעורר מוטיבציה כזו לקחנו את מודל שלבי השינוי של פרוצ’סקה ודיקלמנטה ()Prochaska & DiClemente
בתור רעיון מפתח נוסף .התובנה המרכזית שעולה מן המודל הזה היא שתהליך השינוי מורכב למעשה מחמישה
שלבים לפחות ,ושמקומו של הלקוח (המשפחה) בתהליך צריך להכתיב את סוג ההתערבות הנדרש .פרוצ’סקה
ודיקלמנטה מתארים את השלבים הבאים:
>קדם-הרהור :בשלב זה ההורים אינם רואים בעצמם גורם רלוונטי לבעיות ההתנהגות של ילדם .המטפל ינסה
אפוא להעמיד את המצב בסימן שאלה ,למסגר אותו מחדש ולגרום להם לראות את הצורך בשינוי.
>הרהור :בשלב זה ההורים רואים את ההתנהגות שלהם כרלוונטית ,אבל אינם יודעים מה לעשות או היכן הם
טועים .בשלב זה אולי תרצו לדבר איתם על היתרונות והחסרונות הגלומים בשינוי התנהגותם ,ותגרמו להם
להחליט להשתנות למען עצמם.
>הכנה :בשלב זה ההורים שוקלים לבצע שינויים .אבל עדיין כדאי לשאול אותם על ניסיונות עבר לשינוי ולוודא
שהם משנים בכיוון הנכון.
> פעולה :בשלב זה ההורים מוכנים לקבל תמיכה וייעוץ .כאן מתחילה ההדרכה לשיפור הניהול ההורי.
>תחזוקה :לאחר שהורה אכן שינה את התנהגותו בכיוון הנכון ,עדיין תרצו לתמוך ַּבהצלחה ולפתור בעיות
אפשריות בהמשך הדרך.
* האיור תורגם מתוך המצגת שהציג פרופ’ דישיון ביום העיון
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סקירה כללית של מודל הבדיקה המשפחתי

אחרי שבחנו את היסודות התיאורטיים להתערבות מוצלחת ,שגובשו על סמך תצפיות שדה ומחקרים ,נראה כיצד
יישמנו אותם במודל הבדיקה המשפחתי .המודל הוא התערבות בת שלוש פגישות ,שמתקיימות בעיקר עם ההורים;
כל פגישה נמשכת כ 50-דקות .חשוב לציין שהתהליך מדורג ,ולכן כל שלב סולל את הדרך לבא אחריו.
השלבים הם אלה:
.1ריאיון ראשוני :המגע הראשוני עם ההורים או האפוטרופוסים ,הערכה של מקומם במודל שלבי השינוי ,ורתימתם
לתהליך של ריאיון מוטיבציוני 9.המטלות הספציפיות בשלב זה הן הצגה של עצמכם ותיאור של תהליך הבדיקה
המשפחתית ,מתן מענה לשאלות המשפחה ,התוודעות לנקודות העוצמה ,לנקודות התורפה ולחששות שלהם,
ולבסוף ,עידודם להתגייס לתהליך ההערכה וקביעה של פגישות המשך.
.2פגישת הערכה :הערכה של מצב הילד  /המתבגר ,של סגנון ההורּות ושל האקולוגיה בקבוצת השווים ובבית
הספר .לְ מה שאנחנו עושים כאן אנחנו קוראים הערכה אקולוגית.
.3פגישת משוב ותכנון :כאן תתנו משוב ותנסו לרתום את המשפחות להתערבות מוצלחת יותר .התערבות כזו
עשויה להיות הכשרה קצרה ומותאמת בניהול הורי ( ,)PMT - Parent Management Trainingטיפול PMT
מלא ,טיפול התנהגותי-קוגניטיבי ( )CBTלילד ,או שימוש במשאבים קהילתיים .בהדרגה תיעשו ממוקדים
יותר ויתבהרו לכם צורכי המשפחה ,ובעקבות זאת תוכלו להמשיג את המקרה על יסוד נקודות העוצמה של
המשפחה – דבר שיעזור לכוון לצרכים מוגדרים .במשוב שאנחנו נותנים אנחנו משבצים את האופן שבו אנחנו
מבינים את ליקויי התפקוד המשפחתיים (אם ישנם כאלה) ,אבל מתמקדים בסופו של דבר במה שאפשר לעשות
לשיפור הניהול המשפחתי.
חלק מן המושגים והכלים בתיאור שלעיל עשויים לדרוש מעט הסבר:
ריאיון מוטיבציוני :הריאיון כולל גילוי אמפתיה ,הכלה של ביטויי התנגדות והדגשת המסוגלות העצמית (self-
 )efficacyשל המשפחה; אבל הגורם המרכזי כאן הוא פיתוח של סתירות .פירוש הדבר שצריך להראות להורה את
הניגודים בין כוונותיו להתנהגותו ,את הסתירות העולות במהלך הפגישה .התקווה היא שהדבר יעודד את ההורה
להקשבה רפלקטיבית ויגרום לו לחשוב על התנהגותו ועל מה שהיה רוצה להשיג באמצעותה.
הערכה אקולוגית :מדובר בהערכה קצרה וכוללנית ולא בהערכה קלינית מפורטת .אנחנו מעריכים את כולם
באמצעות אותם גורמים במטרה לאסוף מידע ממקורות מרובים ומהקשרים מרובים שיאפשר לנו להמשיג את
המקרה ,לזהות במדויק את תחומי העוצמה ואת נקודות התורפה ,לשמור את המשפחה מגויסת לתהליך הבדיקה
המשפחתית ,ולזהות צרכים מוגדרים וכך להפחית את משך ההתערבות .ההערכה מתבססת על דיווחים (עצמיים
ואחרים) וכן על תצפית ישירה בבית או בבית הספר .אחד החלקים החשובים בהערכה הוא הסרטת הפגישה,
המאפשרת להראות אותה להורים בשלב מאוחר יותר (במפגש המשוב).
המשגת מקרה על יסוד נקודות העוצמה :מטרתנו המרכזית כאן היא לזהות את עוצמותיה של מערכת ההורּות או
האפוטרופוסות ,בחיפוש אחר עוצמות שאפשר להישען עליהן .אנחנו מחפשים גם סיפור – אנחנו רוצים לבנות
סיפור לכיד ,נרטיב ,ושואלים את עצמנו איזה סיפור אני רוצה שההורה הזה ישמע? מה השפעת המידע הזה על
הילד שמשמש לנו מטרה? ואילו מכשולים ניצבים בפני המשפחה הזו? אנחנו רוצים לאשר ולחזק את העוצמות
ההוריות ולזהות עוצמות שניתן לפתחן עוד .בבניית ההמשגה הזו אנחנו רוצים לשלב יחדיו את נקודות המבט
השונות על המקרה – של ההורים ,של הילד ,של המורה ,וגם שלנו בתצפיותינו .כך נוכל ליצור המשגת מקרה
המתמקדת במשפחה.
הּבנייה של המשגת המקרה אפשר לסכם בראשי התיבות  )tailor( T .THINKפירושה
את העקרונות שמובילים את ְ
תפירת המשוב והתאמתו למידות הלקוח )harm reduction( H .מתייחסת לצמצום הנזק ,שעומד בראש סדר
העדיפויות )integrate information( I .עניינה במיזוג המידע אל תוך מסגרת הורית )notice( N .קשורה בזיהוי
 Motivational interviewing .9הינו שיטת ראיון שהוכיחה את יעילותה במספר רב של מחקרים ולה כללים ומאפיינים מוגדרים.
ראו /http://www.motivationalinterview.org -
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ומתן תשומת לב לעוצמות ההורים והתבססות עליהן .ולבסוף )know and consider( K ,מזכירה לנו את הצורך
להכיר ולשקול את הדינמיקה התפקודית במשפחה .זו גישת  THINKלהמשגת מקרים.
מתן משוב :למדנו ממקרים רבים שאי אפשר להיכנס לחדר ומיד להתחיל לתת משוב – פעולה כזו נוטה לעורר
התנגדות .לכן את תהליך המשוב אנחנו פותחים בבקשה מבני המשפחה לקיים הערכה עצמית ,ואחריה מחזקים
את הרעיונות הנכונים של המשפחה ומסבירים למשפחה את תהליך המשוב שלנו .רק אז אנחנו מתחילים את
המשוב עצמו (לרבות משוב מוסרט) ,שאחריו אפשר לבחון את תפריט ההתערבות ולהציב יעדים .יש להציב יעדים
מציאותיים ולעזור למשפחה לקבל את הסיוע הדרוש למימושם.
לעניין המשוב חשוב לציין שבני המשפחה מתבקשים למלא טופס מובנה 10.כאשר אנחנו דנים בו יחד עם המשפחות,
אנחנו מנסים לתת משוב מבוסס-נורמות על יכולות ההסתגלות של הילד .כלומר ,להשוות בין מה שידוע על ילד
זה לבין מה שידוע על כלל הילדים האחרים (המהווים את ה’נורמה’) .כך אנחנו יכולים להציג אותו בכנות כמשוב
מבוסס מבחינה אמפירית .אם הורה שואל“ :למה אתה אומר שהילד זקוק לעזרה בתחום הזה?” אנחנו יכולים
להשיב שביחס לנורמה ,הילד נראה יותר “כך וכך” מאחרים.
הצבת יעדים :היועץ מציע להורים יעדי התערבות המבוססים על הערכה של עוצמות המשפחה ושל צרכיה .אנחנו
משתמשים במילותיהם של ההורים עצמם כדי שיחושו שהיעדים הם שלהם; אנחנו מארגנים בסדרי עדיפות את
לתמה שקשורה בתפקוד ההורי.
ומתעלים את היעדים ֶ
יעדי ההתערבות על סמך המשגת המקרהְ ,
ההתערבויות דומות בסופו של דבר לרוחב התחום ,ואינן שונות מהותית מהתערבויות אחרות המתמקדות בהורים:
“( Triple Pתכנית להורּות חיובית”)“( PMTO ,מודל אורגון להכשרה בניהול הורי”) ,תכנית Incredible Years
(“השנים המופלאות“) וכן הלאה .הדבר הייחודי בגישה שלנו הוא שאחרי פגישת המשוב אנחנו עשויים לקיים עוד
 3–4פגישות בלבד המתמקדות בהבנת צורכי המשפחה.
תמיכה בהתנהגות חיובית :זיהוי ועידוד של התנהגות חיובית אצל הילדים ,מתן הזדמנויות למימושה ,תמריצים
עבורה והכרה בה כשהיא מתרחשת .הצבת גבולות בריאים פירושה ניסוח של כללים ברורים לגבי מהותה של
התנהגות בלתי ראויה ,הגדרת ההשלכות להפרת הכללים ( )consequencesופיקוח על קיומם .חשוב לציין שישנם
קווים מנחים להשלכות להפרת כללים שהן סבירות – כדי שלא להגזים וגם לא למעט בתגובה .לבסוף ,יש לנו בניית
יחסים במשפחה ,המתבטאת בפיתוח מערך מיומנויות תקשורת טובה ,ניהול קונפליקטים וכיו”ב; מנסים לעודד
פיתוח של  12מיומנויות בתחומים אלו.
הערכת האפקטיביות של מודל בדיקת ההורים
מודל הבדיקה המשפחתית נבדק במגוון מחקרים רנדומליים מבוקרים .לא נוכל לדון כאן בפירוט בכל אחד ואחד
מהם ,אבל אפשר לציין את חלקםEarly ;Project Alliance 2: Stormshak ;Project Alliance 1: Dishion :
Shadow Project: ;Early Steps Multisite: Dishion, Gardner, Shaw & Wilson ;Steps Pilot: Shaw
.Community Mental Health: Stormshak ;Boyd-Ball
בשני חלקיו של פרויקט  Allianceהשגנו צמצום לא קטן בהתנהגות אנטי-חברתית ,שימוש בחומרים (סיגריות,
סמים ואלכוהול) כמו גם שיפור בשיעורי הנוכחות בלימודים ובציונים .אנחנו רואים שהמעורבּות בבדיקה
המשפחתית היא שמניעה את השינוי – משום שהמשפחות עתירות-הסיכון שנרתמו לבדיקה המשפחתית הן אלה
שהפגינו את השינויים הגדולים ביותר .אמנם גודל האפקט שהשגנו לא היה עצום (בין קטן לבינוני) ,ובכל זאת,
השיפור הגדול ביותר ניכר במשפחות שנזקקו לו יותר מכול ,והשינויים גם מתמידים לאורך זמן.
ההקשר הבית-ספרי של מודל הבדיקה המשפחתית
הגישה שלנו להקשר הבית-ספרי דומה לזו של מודל ההתערבות והתמיכה בהתנהגות חיובית Positive
 .)PBIS( Behavior Intervention and Supportבהתערבות בבית הספר אנו מציעים שלוש רמות של
משאבים :תמיכה כללית ,סלקטיבית ואישית .אנחנו נוקטים בגישה של תגובה להתערבות (,)response to treatment - RTI
 .10אנחנו משתמשים ְּבטופס "יכולות וקשיים" שפיתחנו; הוא זמין לקריאה לכול ,והנורמות מפורסמות ברבים .יש לנו גרסאות שונות שלו המיועדות
למורים ,להורים ולצעירים .הטופס מעריך מגוון רחב של סוגיות ומשתמש בשאלה אחת עד שלוש בלבד לכל סוגיה; מחקרים מלמדים שכמות זו
מספיקה בדרך כלל.
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שפירושה שאם מישהו לא מגיב לרמה הכללית הוא זוכה לתמיכה סלקטיבית ,ואם אינו מגיב גם לזו ,הוא מקבל תמיכה אישית.
ברמה הכללית יש לנו בכל בית ספר מרכז משאבים משפחתי עבור כל התלמידים ,שמיועד לחזק את היחסים בין
בית הספר למשפחות .יש לנו משאבי הורים (עלונים  /סרטים) ,ואנחנו גם עורכים סינונים במטרה לאתר הורים
שעשויים להזדקק לעזרה נוספת.
ברמה השנייה ,הסלקטיבית ,יש לנו תמיכה סלקטיבית להורים ,למקרים שהילדים אינם מגיבים לתכנית הכללית.
בבתי ספר רגילים ,בערך רבע מן ההורים מעורבים ברמה זו .אנחנו משלבים את ההורים במערכת שנקראת
צ’ק-אין/צ’ק-אאוט ,שמספקת עדכונים על התנהגות ילדיהם .הרעיון הוא לשתף ההורים בתמיכה בהתערבות.
אנחנו בונים איתם תכנית לשינוי התנהגותי ומתאמים עמם באמצעות הודעות מייל ומסרונים.
ברמה האישית אנחנו משתמשים במודל הבדיקה המשפחתית .בערך  5%מן ההורים מגיעים לרמה הזו .יש לנו
מודל בדיקה משפחתית מבוסס-רשת ,ואנחנו מספקים הכשרה בניהול משפחתי .כל זה מתבצע בחדר משאבים
משפחתי שאנחנו מקימים בבית הספר ,שהופך למרכז שבו אנחנו עובדים עם המשפחות .מן הראוי לציין שלמודל
הבדיקה המשפחתית עצמו יש כמה “רמות” של אינטנסיביות ,בהתאם לצרכים של כל משפחה.
אידיאלית ,את חדר המשאבים המשפחתי צריכה לנהל היועצת הבית-ספרית ,שהוכשרה לעבוד עם משפחות .כך
זה עובד בשבדיה למשל .אבל בארצות הברית ,כיוון שלא נותרו עוד משאבים עבור יועצים בית-ספריים ,יש לנו
פסיכולוגיות ,אנשי חינוך מיוחד ,ואפילו סגני מנהלים שעושים את זה .אנחנו מתאימים את עצמנו לאקולוגיה
הייחודית של כל בית ספר – עובדים עם המשאבים הזמינים בבית הספר .אנחנו סבורים שאפשר לחסוך כסף
ומשאבים באמצעות עבודה שיטתית (אף על פי שאין עדיין נתונים שיוכיחו זאת) .היום יש לבתי ספר תכניות שונות
לכל דבר – להצקות ,להערכה-עצמית ,לשימוש בסמים וכו’ .מערכת אחת שתמנע את כל התוצאות האלה תוכל
לחסוך זמן וכסף.
דברי סיכום
הטמעת התערבויות משפחתיות במוסדות כמו בתי ספר היא דבר אפשרי וגם יעיל .אפילו במקרה של משפחות
בסיכון אנחנו יכולים להגיע לתוצאות בעבודת התערבות בת  6–3שעות שבועיות בלבד .ובעקבות שילוב המערכת
בבתי הספר אין צורך לחכות שהמשפחות יגיעו למרפאה – וזה דבר קריטי.
המשפחות שנמצאות בסיכון הגבוה ביותר (משפחות חד-הוריות ,אמהות צעירות ,משפחות מעוטות השכלה או
הכנסה) הן גם אלה שנוטות יותר מאחרות להירתם למודל הבדיקה המשפחתית .ואף על פי שגודלי האפקט
מוגבלים ,ההשפעה מתמידה לאורך זמן ,והמעורבות החיובית והפיקוח מצד ההורים משמשים גורמים מתווכים.
המודל וממצאיו עולים בקנה אחד עם גישה לבריאות הציבור המעודדת בריאות התנהגותית תוך מתן תמיכה
11
עיתית ונקודתית לאורך זמן .גודלי האפקט גדלים למעשה עם השנים.

 .11למידע נוסף שלחו מייל לכתובת הבאה dishion@asu.edu :או בקרו באתר.http://cfc.uoregon.edu :
שם משתמש Pubs :וסיסמה( CFCpublication :נכון לספטמבר .)2013
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בריאות הנפש במערכת החינוך :מהי הגישה הטובה ביותר?
> מרק אטקינס

12

סקירת מודלים בולטים לטיפול בבריאות הנפש במסגרת בית הספר
להבנת החלק הראשון של ההרצאה דרושות שלוש הערות מקדימות .ראשית יש לציין שבהדרגה מתפתחת הבנה
רחבה יותר של בריאות הנפש :הבנה מקיפה של הצורך לבחון את בריאות הנפש בהקשרה :רצף אחד שנע מקידום,
למניעה ,לטיפול ולשימור .בשיקגו אנחנו מנסים לנקוט גישה המשלבת מניעה ,טיפול ,ושימור.
הערה מקדימה נוספת מתייחסת לאופן שבו מסתכלים על בריאות הנפש בארצות הברית :מגזר החינוך הוא הערוץ
העיקרי ,מעל ומעבר לכל ערוץ אחר ,שבאמצעותו ניתנים שירותי בריאות הנפש לילדים בארצות הברית .כך עולה
מן הספרות העוסקת בנושא ,בלי קשר לרמת הצורך (כלומר לשאלה עד כמה הילד זקוק לעזרה נפשית) .עבודתנו
בבתי הספר היא ניסיון להתאים את עצמנו למצב הזה.
הערה שלישית ,כיצד ניתנים שירותי בריאות הנפש במסגרת בית הספר? ישנם שלושה מודלים בולטים:
.1מודל המרפאה בתוך בית הספר (המודל הרפואי) :מודל זה מביט בבריאות הנפש כפי שמביטים במחלה .כדי
לטפל בה יש להקים מרפאות ולספק שירותים במסגרתן .המודל יעיל אמנם במתן שירותים לילדים עתירי צרכים
( 50%מתלמידי החינוך המיוחד בעיר ניו יורק קיבלו ייעוץ); אבל הנתונים מראים שהשירות הניתן לא תמיד
מתאים למרבית הצרכים (למשל  ,Attention Deficit Disorderאו Attention Deficit Hyperactivity
)Disorder
.2מודל התלמיד עתיר הצרכים (מודל החינוך המיוחד) :דורש השמה נפרדת של הילדים הבעייתיים ביותר .ילדים
אלה נשלפים מן הסביבה ה”טבעית” ומקבלים שירותים אינטנסיביים וייעודיים במסגרות נפרדות .כיתת החינוך
המיוחד עשויה להיות עצמאית בתוך בית ספר לחינוך מיוחד או משולבת בבית ספר רגיל ,אבל מכל מקום היא
מופרדת מן הסביבה הבית-ספרית ה”רגילה”.
.3רפורמה בית-ספרית כוללת (מודל בית הספר השלם) :לפי גישה זו ,סוגיות של בריאות הנפש בילדים מושפעות
במידה רבה בידי תרבות בית הספר ודרכי ארגונו ,כמו גם בידי איכות החינוך בכיתות .משום כך ,כדי להתמודד
עם סוגיות אלו יש לנקוט בהתערבויות הנוגעות לבית הספר בשלמותו ( .)A whole school approachמודל
זה הוא אולי הקשה ביותר ליישום ולקיום ,ובכל זאת הוא בולט מאוד היום בארצות הברית .משאבי בריאות
הנפש מעורבים לעתים רחוקות בלבד ביישום המודל הזה ,ומאוחר יותר אסביר כיצד נוכל לשלבם במסגרתו.

אילו סוגי שירותים מסופקים אפוא?

>ייעוץ במסגרת בית הספר :זה המודל העיקרי שמפעילים סגל בית-ספרי וסוכנויות שירות שונות ,אבל ישנם נתונים מועטים
בלבד לגבי מידת האפקטיביות שלו .יתר על כן ,מחקרים שפורסמו בנושא מראים שייעוץ מניב אפקט מזערי בלבד על
הפרעות התנהגות .כך למשל ,בהערכת מעקב דו-שנתית שבוצעה באוניברסיטת ונדרבילט התגלה שייעוץ אינו מועיל יותר
מעזרה בלימודים מצד מורים פרטיים .מטא-אנליזה מ 1998-מצאה אמנם אפקטים גדולים (בשיעור של סטיית תקן שלמה),
אבל רק במקרה של שירותים קבוצתיים ובעיקר כאשר הערכת האפקט נעשתה באמצעות דיווחים עצמיים של בני נוער .בכל
מקרה ,שירותים כאלה יכולים להינתן רק לחלק מן התלמידים ,כיוון שהם תובעים משאבים גדולים מאוד.

>מניעה בדרך של למידה רגשית-חברתית ( :)SELמודל זה נעשה יותר ויותר מקובל בעשור האחרון ,אולי
כריאקציה לחוק הפדרלי “אף ילד לא נשאר מאחור” ( )No Child Left Behindולהתמקדות בציוני מבחנים
שדחף אליה .מדובר בתהליך שנועד לעזור לילדים ולמבוגרים לפתח את מיומנויות היסוד הדרושות לחיים
אפקטיביים .מקדם אותו “האיגוד השיתופי לקידום למידה רגשית-חברתית” ( )CASELלצורך חיזוק המיומנויות
הקוגניטיביות החברתיות של הילדים וקשריהם עם בני-גילם ועם מבוגרים.

 .12ההרצאה סוכמה באנגלית בידי עורך דוח זה ,הסיכום אושר בידי פרופ’ אטקינס ולאחר מכן תורגם לעברית ונערך בידי יניב פרקש.
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אפקטים מוגבלים וספקות לגבי המערך הנוכחי של הטיפול האמריקאי בבריאות הנפש מצביעים על צורך במודל
חדש איגוד  CASELזיהה מעל  80תכניות העומדות בקריטריונים של אפקטיביות; התכניות מתמקדות במודעּות
עצמית ,בניהול עצמי ,במודעות חברתית ,במיומנויות של יחסי אנוש ובקבלת החלטות אחראית.
הערכה :איגוד  CASELביצע מטא-אנליזה לשם הערכה של תכניות למידה רגשית-חברתית ,שבדקה הן תכניות
שהופנו אל כלל אוכלוסיית התלמידים והן תכניות ייעודיות שמוקדו בתלמידים בסיכון .תוצאות התכניות הכלליות
אכזבו במידת-מה .בדיקות המניפולציה הראו שהילדים אמנם למדו את המיומנויות שאותן התכוונו ללמד אותם,
אבל גודלי האפקט עבור הישגי המיומנויות החברתיות היו קטנים למדי .כך היה בלי קשר לזהותו של מעביר
התכנית (מורה או חוקר) .תוצאות התכניות שמוקדו בתלמידים בסיכון היו מעט מעודדות יותר ,עם גודלי אפקט
בינוניים בהכשרה למיומנויות חברתיות.
מסקנה :תכניות למידה רגשית-חברתית מניבות תוצאות חיוביות אצל רוב הילדים ,ותוצאות מיטביות אצל ילדים
בסיכון בהקשר של בעיות התנהגותיות ורגשיות; אבל תוכני התוכניות ואיכות יישומן התאפיינו בשונּות ניכרת ,עם
גודלי אפקט קטנים ברוב התוצאות .המחקרים אינם מספקים מידע בשאלה אילו תוכניות מיטיבות עם אילו ילדים
ובאילו תנאים.
מחקר נוסף בוצע בידי המכון למדעי החינוך ( )Institute of Education Sciencesבמשרד החינוך האמריקאי.
המחקר ,שבחן  20תוצאות בארבעה תחומים הקשורים ב”פיתוח אופי ויכולות חברתיות” (Social Abilities and
 )Character Development SCADהיווה ציון דרך בתחום הערכת התכניות.
מסקנות :המחקר לא מצא שיפור כלשהו בתוצאות התלמידים כאשר נבחנו יחדיו ,או לגבי כל תכנית בנפרד ,או
עבור תתי-קבוצות מוגדרות; ובניתוחי תכניות משולבים ויחידניים מצא פחות השפעות משמעותיות משאפשר היה
לצפות להן באקראי .לסיכום“ :הערכת התכניות המשולבת של  SACDאינה מספקת ראיות כלשהן לכך ששבע
ַ
התכניות הכלליות שהופעלו בבתי הספר הביאו לשיפור בהתפתחותם החברתית או בפיתוח האופי של התלמידים”.
תוצאות דומות נמצאו בשתי תכניות פופולריות אחרות“( Second Stap ,צעד שני”) ו“( Fast Track -מסלול מהיר”).
התוצאות הלא-מרשימות האלה לא נבעו מבעיות במהימנות היישום ( .)fidelityהן גם לא נבעו מכך שבתי הספר
בקבוצת הביקורת הפעילו אף הם תכניות פיתוח אופי ויכולות חברתיות ,כיוון שבתי הספר הנבדקים אכן דיווחו על
שימוש רב יותר באסטרטגיות מסוג זה .מסקנתי ,אם כך :אולי הגיוני יותר להפעיל תכניות לפיתוח אופי ויכולות
חברתיות רק עבור אותם תלמידים שזקוקים להן יותר מכול? אולי אי אפשר לגזור גזירה שווה בין כולם?
ג’ונס ובופארד טוענות שצריך לשלב טוב יותר אסטרטגיות של למידה רגשית-חברתית אל תוך השגרה
והאינטראקציה היומיומית בבתי ספר ( .)Jones & Bouffard, 2012לטענתן ,אסטרטגיות אלו צריכות לגזול
פחות זמן ,לצרוך פחות משאבים ולהשתלב במיומנויות של למידה עיונית .עליהן לערב את כל המבוגרים במקום
(ולא רק את המורים) ולהתמקד במיומנויות של למידה רגשית-חברתית אצל מבוגרים .ולבסוף ,עליהן לעודד
רישּות בין מבוגרים ושיפור מתמיד בתפקודם של מורים ומבוגרים משמעותיים אחרים .ביקורת נוספת :אדיסון
טריקט שואל אם תכניות של למידה רגשית-חברתית מתמקדות בתלמיד או בסביבה ( ;)Trickett, 1997האם
ֶ
בהקשר?
התכנית מתמקדת בכיתה מסוימת שבה היא מיושמת ,או שמא אין היא תלויה ֶ
קידום של מודל חלופי למתן שירותי בריאות הנפש ,המתבסס על החינוך כהתנהגות מרכזית
בסופו של דבר ,אנחנו יודעים לא מעט איך לנהל התנהגות .יש בידינו מעל שישים שנות ספרות מחקר בנושא .מטא-
אנליזה של מחקרים שבדקו ניסיונות לצמצם התנהגות מפריעה בכיתות דיווחה על גודל אפקט כולל של Stage &( 0.78
 – )Quiroz, 1997כמעט פי שלושה מן התוצאות שהניבו תכניות של למידה רגשית-חברתית .דוגמה אחת היא “משחק
ההתנהגות הטובה” שפותח בשנת  1979ושיושם בהצלחה ניכרת הן בארצות הברית והן בהולנד (Van Lier et al.,
 .)2004כעת ברצוני לעבור ,אם כך ,מתכניות שנראו מבטיחות אבל אכזבו בסופו של דבר ,אל גישה מעט אקולוגית יותר,
גישת בית הספר השלם ,שיכולה לדעתי להניב תוצאות טובות יותר.
צעד אחד בכיוון כבר נעשה ,והוא הולך ונפוץ ברחבי בארצות הברית – מסגרת של התערבות ותמיכה התנהגותית חיובית (.)PBIS
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 .13ראו פירוט על גישה זו ,ההופכת להיות מקובלת מאוד בארה”ב /http://www.pbis.org -
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התערבות ותמיכה התנהגותית חיובית
מדובר במסגרת יישום (ולא בתכנית) שמקדמת קבלת החלטות על סמך נתונים .היא מתמקדת במניעת בעיות
באמצעות זיהוי של צרכים דחופים ועידוד השימוש בכללים ובשגרות בבית הספר כולו .המסגרת מעודדת גם את
יישומו של מודל בריאות הציבור בן שלושת השלבים שהזכרנו לעיל – מודל המשלב מניעה עם התערבות.
בשנות השמונים למאה הקודמת נערכה באוניברסיטת אורגון סדרת מחקרים במטרה להפיץ התערבויות התנהגות
אפקטיביֹות בקרב תלמידים שסבלו מהפרעות התנהגות .לעידוד ההפצה הוקם בשנת  1997מרכז ארצי ,עם אישרורו
מחדש של חוק החינוך לבעלי מוגבלויות ( ;)Individuals with Disabilities Education Actונכון לשנת ,2010
מעל  9,000בתי ספר מיישמים את המודל ברחבי ארצות הברית.
קת’רין ברדשו ועמיתיה בדקו ומצאו אפקטים מתונים בקרב תלמידי כיתות ה’ וג’ ( .)Bradshaw et al., 2010בבחינה
של יישום המסגרת על בריונות בית-ספרית נמצא ,שוב ,גידול פחּות בשיעור ההצקות בהשוואה לקבוצת ביקורת
( .)Waasdorp et al., 2012התוצאות ודאי אינן מדהימות ,אבל הן מהוות צעד בכיוון הנכון משום שהן מקדמות
מדיניות כלל-בית-ספרית של תמיכה בפרקטיקות אפקטיביות ,ומכינה את הקרקע לעבודה אפקטיבית בכיתה.

הגישה האקולוגית
הגדרה :חקר היחסים בין גורמים טבעיים בסביבה.
כדי שסביבה אקולוגית תשתמר לאורך זמן ,צריך שאפשר יהיה לקיימה בשיעור או ברמה נתונים .פירוש הדבר
שאם אי אפשר לקיים את התכנית באמצעיו המקומיים של בית הספר – ניתקל בבעיה .כדי לשמר איזון אקולוגי יש
למנוע את דלדול המשאבים הטבעיים .במונחים שלנו ,המשאב החשוב ביותר הוא המורה – עלינו לתמוך במורים
ולא להעמיס עליהם עבודה נוספת .קיום הסביבה האקולוגית מצריך גם שאפשר יהיה להגן או לסנגר עליה .פירוש
הדבר שאם מורים ומנהלים אינם מסוגלים להסביר ולתאר את התכנית ואת יעדיה ,כי אז משהו לקוי במה שאנחנו
עושים ,והתכנית לא תפעל כהלכה.
מהן אפוא השלכות המודל האקולוגי על תכניות התערבות?
על סמך הגישה האקולוגית שהוצגה לראשונה בידי ברונפנברנר ( )Bronfenbrenner, 1977וקלי (:)Kelly, 1966
ראשית ,עלינו להבין את ההתנהגות בהקשרה ,ככל שהיא מושפעת בידי רמות רבות של הסביבה האקולוגית.
ההתנהגות מובנת כעניין שמותאם להקשרים נתונים.
שנית ,עלינו לחשוב על שיפור המשאבים המקומיים ועל עבודה שתשרת את הפיתוח הקהילתי .נורמות וערכים
מקומיים הם שצריכים להניע התערבויות .פירוש הדבר שאיננו מביאים תכניות היישר מן האקדמיה אל תוך
בית הספר; בית הספר עצמו מוכרח ליטול חלק בבניית התכנית .התאמה לצרכיו המוגדרים של בית הספר
איננה “הפרעה” לתכנית אלא חלק מן היישום .ולבסוף ,קיימּות תיתכן כאשר העובדים בהקשר הנתון רואים ערך
בהתערבויות .אם מורה אינו משתמש בכלים שנתנו לו ,אין זאת משום שהוא מורה גרוע (או משום שאינני מוצא חן
בעיניו) ,אלא משום שהכלים אינם משרתים אותו ,אינם מתקבלים על דעתו.
עלינו להתייחס לסביבה ברצינות ,והסביבה שעליה אנחנו מדברים במקרה זה היא בתי הספר .פירוש הדבר שצריך
לשנות כמה דברים משמעותיים בדרך העבודה שלנו:
ראשית ,צריך להרחיב את כוח העבודה העוסק בבריאות הנפש ולכלול במניינו את האנשים המשמעותיים ביותר
להתפתחות הילדים – במקום להצטמצם למספר מוגבל של אנשי מקצוע בעלי הכשרה .פירוש הדבר שבריאות נפש
אינה “שייכת” לעוסקים בתחום; מורים מבלים עם הילדים הרבה יותר זמן מאיתנו ,ועל כן השפעתם גדולה בהרבה
משלנו .אם אנחנו רוצים להשפיע השפעה של ממש על חיי הילדים ,כי אז עלינו לשנות יעדים של תכניות ולחזק
את הפצתן של פרקטיקות אפקטיביות באמצעות רשתות חברתיות של מורים ,הורים ותלמידים.
שנית ,עלינו לערוך מחדש את משאבי בריאות הנפש ,ובמקום להתמקד בצמצום של סימפטומים והפרעות ,לפעול
להשפעה על הגורמים העיקריים המנבאים התאמה מוצלחת .צריך לאפשר גם לסביבות לאמץ תכניות בקצב
 | 32התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות

שלהן 14,ולהבין שאם תכניות אינן מאומצות כמצופה ,ייתכן שפשוט אינן עומדות ביעדי המפתח של הסביבה .עלינו
לצמצם את “מצבורי” התכניות לבריאות הנפש בבתי הספר למשל באמצעות ארגון מחדש של תכניות בית-ספריות
וכיתתיות תוך התמקדות בהתערבויות אינטנסיביות לתלמידים בסיכון גבוה.
שלישית ,אנחנו רוצים לקדם הרחבה טבעית ממניעה להתערבות (לפי המודל התלת-שלבי לבריאות הציבור
שהוזכר לעיל) .אנחנו מתחילים עם מניעה לשם חיזוק יעדי הסביבה הטבעית ,כאשר אנשי המקצוע בבית הספר
משמשים כפועלי המניעה העיקריים – זו הסביבה שלהם ,והמניעה היא אחד היעדים שלהם .עם תלמידים שאינם
מצליחים ,אנחנו עוברים להתערבות במטרה לקדם ביצועים בית-ספריים חיוביים.
ביישום המודל האקולוגי לצורך הגדרת היעדים אנחנו רואים שיעדים בית-ספריים הם בעצם יעדים של בריאות
הנפש .אחד המחקרים החשובים בתחום הראה שאי-הצלחה אקדמית ,קושי ביצירת קשרים בבית הספר והיעדרות
מן הלימודים הם מנבאים טובים לעבריינות ( .)Trzesniewski et al., 2006מחקר אחר ,שהשלכותיו כמעט
מפחידות ,הראה שציונים נמוכים ותוקפנות כבר בכיתה א’ הם מנבאים טובים לנשירה מן הלימודים לפני סיום
התיכון (( )Ensminger & Slusarcick, 1992גודל אפקט =  .)0.78מסקנתי מכך היא שאם אנחנו יכולים לעזור
לבתי ספר לקדם הצלחה בלימודים ,יצירת חברויות ושיעורי נוכחות גבוהים ,כי אז אנחנו יכולים לקדם גם יעדים
של בריאות הנפש .אם תלמידים מצליחים בבית הספר ,יש להם סיכוי טוב להימנע מבעיות בתחום בריאות הנפש.
סקירה מהירה של מאפייני בית הספר 15תראה דגש עצום על הצלחה אקדמית (אף ילד לא נשאר בלי בחינה!),
עיסוק ניכר ביכולות של מורים ,סביבה מלחיצה מאוד מבחינת אנשי הסגל ודאגה רבה מאלימות תלמידים.
תפקידנו לעזור לבתי ספר להתמודד עם הסוגיות הללו! איך נעשה זאת?
בתי ספר אפקטיביים מוכרחים להתאפיין גם בשאיפות אקדמיות גבוהות וגם בקהילתיות חזקה .פירוש הדבר שתלמידים
יקבלו את התמיכה הדרושה להם להצלחה ,אבל גם ידעו שיצטרכו לעבוד קשה לשם כך (.)Boyd & Shouse, 1997
המטרה היא להגיע לאותו “שביל זהב” – כולם מצליחים כאן ,ובתנאי שהם מנסים.
שחיקת מורים :מחצית המורים בבתי ספר שאוכלוסיותיהם מעוטות יכולת עוזבים בתוך  3–5שנים (חמישית מכלל
המורים) .ישנו מחסור מתמיד במורים כתוצאה משחיקה או עזיבה למקומות אחרים ,ומורים חדשים מוצבים לא
פעם בבתי הספר הקשים ביותר לאיוש .אם אנחנו ,כספקי בריאות נפש ,נוכל לעזור בכך ,הרי שנוכל לייצב את
הסביבה ,ולכך יהיו השפעות עצומות בהיבט של בריאות הנפש.
נביט אפוא בתכנית שלנו ,הקרויה “קשרים ללמידה” ( :)Links to Learning, L2Lמדובר במודל של שירותי
בריאות נפש הממוקד בחיזוק למידת התלמידים ,המיושם בבתי ספר עירוניים שרבים מתלמידיהם מגיעים
ממשפחות עניות ,ומבוסס על ההשערה שהתמקדות בלמידה תהיה אפקטיבית יותר משירותי מרפאות.
השתמשנו בקהילות למידה מקצועיות כדי לגייס מורים לתכנית ולתמוך בלמידתם החדשה .קהילות למידה
מקצועיות הן קבוצות של מורים שמשתפים פעולה לשיפור תוצאות התלמידים באמצעות שיפור דרכי עבודתם
בכיתה .פירוש הדבר שמורים עובדים יחד ולומדים זה מזה .העבודה המשותפת עוזרת להם לחוש אפקטיביים יותר
וגם שבסיס התמיכה שלהם רחב יותר.
התבססנו על מודל הפצת החדשנות של רוג’רס ( :)Rogers, 1983רוג’רס עמד על כך שלמרות הידע שלהם ,אנשי
מקצוע מתקשים לא פעם לפעול כסוכני שינוי ולהשפיע על הציבור לקבל שינויים 16.על כן ,כדי לגרום למורים לאמץ
התערבויות חדשניות ,צריך שייזום אותן פלח קטן יחסית של מובילי דעה אשר ידגימו את העבודה איתן בעצמם.
מכאן שאנחנו צריכים לחשוב מי הם מובילי הדעה הראשיים אצלנו .הורים בולטים ,תלמידים בוגרים יותר ,מורים עתירי
השפעה ואפילו עובדי הקפטריה .בתכנית שלנו אנחנו מפעילים “ספקי בריאות נפש” שמשתפים פעולה עם הורים לקידום
של עזרה בשיעורי בית ,בניית שגרות עקביות ,ארוחות מזינות ,חילופי מידע שיטתיים בין בית הספר לבית ותמיכה
חברתית (למשל ,באמצעות ‘בתי קפה של הורים’).
 .14חשבו ,למשל ,מה היה קורה אם חברת אפל היתה מודיעה ש"אם לא תקנו אייפון בתוך  30יום לא תוכלו להשתמש בו"? הכרזה כזו היתה נשמעת
תלושה לחלוטין.
 .15זה נכון ,כמובן ,בסקירה של מערכת החינוך האמריקאית ,אבל סביר להניח שמערכת החינוך הישראלית מתמודדת עם חלק מאותן בעיות.
 .16רוג’רס דיבר על שיטות חקלאיות חדשות ,והציבור היה ציבור החקלאים; אבל הרעיון תקף באותה מידה למורים.
 | 33התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות

תוצאות :הצלחנו לספק שירותי בריאות נפש להרבה יותר הורים וילדים ולמשך תקופות ארוכות בהרבה ,והשגנו
כמה תוצאות חיוביות בבית הספר .בפרט ,הראינו אפקטים חיוביים על ההתנהגות בכיתת הלימוד ,כעולה מתצפיות
ישירות ומדיווחי מורים .הורים ציינו אף הם השפעות חיוביות על התנהגות ילדיהם בבית ובבית הספר.
לסיכום :בתי ספר הם הסביבה העיקרית בארצות הברית שבה ניתנים שירותי בריאות נפש לילדים ולבני נוער.
הפופולריות של תכניות למידה רגשית-חברתית ( )SELוהתערבות ותמיכה התנהגותית חיובית ( )PBISמעידה
על תמיכה נרחבת ביעדי בריאות הנפש (אף שהשפעות התכניות האלה קטנות בעיקרן ומתאפיינות בשונּות גדולה
בין בתי ספר) .אנחנו סבורים ששירותי בריאות נפש יכולים לחולל שינוי באמצעות אימוץ של מסגרת אקולוגית
אשר תתמקד בחינוך הבית-ספרי כיעד מפתח בתחום בריאות הנפש.
כדי לעשות זאת עלינו לשים לב למאפיינים הייחודיים שתורמים להצלחת תלמידים בבית הספר ,ולהפעיל משאבים
מקומיים שיתמכו ויקיימו את יעדי בית הספר .המטרה איננה לעשות את אספקת שירותי בריאות הנפש חלק
מתפקידו של בית הספר ,אלא נהפוך הוא :לעשות את הצלחת החינוך הבית-ספרי חלק מתפקידם של שירותי
בריאות הנפש.
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ייעוץ קבוצתי לטיפול והעצמה של ילדים ומתבגרים המגלים קשיי התנהגות
> ציפורה שכטמן
הרצאתה זו של פרופ’ שכטמן ניתנה מתוקף היותה מטפלת וחוקרת מובילה בתחום זה באקדמיה הישראלית ,ולא
מתוקף היותה חברה בצוות המומחים .הנאמר אינו מייצג בהכרח תפיסות משותפות לחברי צוות המומחים ,ואין
לראות בו המלצות מטעם הצוות.
הרציונל התאורטי של ההתערבות
ההתערבות נשענת על שני גופי ידע שמקורם בתהליך השינוי של הפרט ובתהליך הקבוצתי .תהליך השינוי של
הפרט מורכב משלבי התפתחות ,החל מהעדר מודעות ,עבור דרך מודעות ללא נכונות לשינוי ,מוטיבציה להשתנות
וניסיונות לשינוי ההתנהגות ,וכלה בשינוי בר-קיימא ( .)Prochaska, 1999על פי מודל זה מתחייב שימוש
אינטגרטיבי בתאוריות הפסיכולוגיות השונות .בשלבים הראשונים של השינוי נעשה שימוש בגישה ההומניסטית
במטרה ליצור קשר טיפולי ולהכין את המטופל לעבודה טיפולית .בשלב הבא נעשה שימוש בגישה הפסיכודינמית
במטרה לעזור למטופל לחקור את הקשיים שלו ולפתח מודעות ותובנה .בשלבים האחרונים של ההתערבות ,נעשה
שימוש בגישות הקוגניטיביות וההתנהגותיות במטרה לסייע למטופל להשיג את השינוי הרצוי.
התהליך הקבוצתי נשען על הכוחות התרפויטיים המייחדים אותו ,בכלל זה שחרור רגשי ,לכידות קבוצתית ,למידה
בין-אישית ,הזדהות ,חיקוי ,אוניברסליּות ,אלטרואיזם ועוד ( .)Yalom, 2005חלק מכוחות אלו מצוי גם בטיפול
פרטני (שחרור רגשי למשל) ,אך ישנם כוחות תרפויטיים שנמצאים רק בקבוצה (למידה בין-אישית ולכידות
קבוצתית למשל) .מודל תאורטי זה נלקח מהטיפול במבוגרים בקבוצה ,אך היה צורך להתאימו לעבודה עם ילדים.
למשל ,ילדים מעריכים תמיכה הקבוצתית ,יותר משהם מעריכים גורמים אחרים .כן חסרה להם שפה של דיבור
על רגשות או יכולת להתחבר לרגשות של עצמם .על כן פותחה תאוריה הנקראת “ביטוי עצמי ותמיכה” (שכטמן,
 ‒ )2010שני המרכיבים החיוניים לתהליך השינוי של ילדים.
ילדים ומתבגרים רבים חווים אירועי לחץ קשים או סובלים מבעיות אישיות או משפחתיות ,ובמצבים שונים הם
חשים בודדים ,דחויים ,חסרי ערך וחסרי אונים .הם חסרים בעיקר תמיכה חברתית ורגשית ומגיבים במופנמות
יתר או בהחצנה התנהגותית .קבוצות ייעוץ המיועדות לילדים ולמתבגרים מהוות אמצעי רב-עוצמה לסיוע
בהתמודדות עם בעיות שונות ,ואף לקידום החוסן הנפשי והרווחה הנפשית .נמצא כי יחסים חיוביים של ילדים
ומתבגרים עם בני גילם הם גורם הגנתי חזק ביותר ,וקבוצה שבה מתפתחות תחושות של לכידות ואינטימיות אכן
מספקת הגנה כזו.
ביסוס אמפירי
במשך השנים קיימנו מאות קבוצות כאלה עם ילדים בעלי מגוון רחב של קשיים חברתיים ,רגשיים ,והתנהגותיים.
חלק מהקשיים היו מצביים ואחרים אישיותיים .חלק ממשתתפים אלו זוהו כבעלי קושי מסוים על פי אבחון
פסיכולוגי ,וחלק אחר הגיע לטיפול בהפניית גורמים בבית הספר ,ללא אבחון .התערבויות אלו לוו במחקר אשר
בדק הישגים בעקבות ההתערבות בהשוואה לקבוצת המתנה או התערבויות אחרות .חלק נוסף של המחקר בדק
את הגורמים המאפשרים שינוי בקבוצה.
כך למשל נערך מחקר הישגים שבו נכללו ילדים נכשלים בלימודים שיש להם הפרעות התנהגות (.)N=156
הקריטריון לכישלון לימודי הוגדר במחקר הזה כ-ציון  50ומטה בעברית ובחשבון .אך במקביל נבדקו גם משתנים
רגשיים וחברתיים בנוסף להישגים הלימודיים .האוכלוסייה חולקה באופן אקראי לתנאי ניסוי וביקורת .כל
המשתתפים קיבלו סיוע לימודי בן שש שעות שבועיות ,אך קבוצת הניסוי קיבלה בנוסף שעה שבועית אחת של
התערבות קבוצתית .התברר כי בכל המדדים עלו הישגיה של קבוצת הניסוי על אלה של קבוצת הבקרה .למעשה
לא נמצא בקבוצת הבקרה שינוי באף אחד מן המדדים שנבדקו .הישגים אלו נמדדו בבדיקת מעקב שנערכה תשעה
חודשים לאחר סיום ההתערבות ,ובחלק מהמדדים נמצא אף שיפור נוסף עם הזמן (.)Shechtman et al, 1996
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מחקר אחר היה מבוסס על מדגם של מתבגרים הסובלים מהפרעות קשב והיפראקטיביות 78 .המשתתפים חולקו
באפן אקראי לתנאי ניסוי וביקורת .הילדים שהשתתפו בניסוי השיגו במדד היכולת החברתית הישגים טובים יותר
מן הילדים בקבוצת ההשוואה .הישגים אלו נמצאו קשורים לקשר של המשתתפים עם המנחה ומשתתפי הקבוצה
( .)Shechtman &Katz, 2007מחקר אחר בדק ילדים שאצלם נמצאו ציונים גבוהים של סימפטומים טראומתיים
בעקבות מלחמה או אובדן הורה .בעקבות ההתערבות הראו המשתתפים ירידה גדולה יותר בסימפטומים
טראומטיים ובחרדה ,בהשוואה לילדי הביקורת (.)Shechtman & Mor, 2010
מחקרים נוספים בדקו תהליכים הקשורים להישגים .למשל ,מחקר שכלל  260ילדים ב 40-קבוצות קטנות בדק את
התנהגות המטפל והמטופל והקשר שלה להישגים ( .)Shechtman & Lictentritt, 2010הממצאים הצביעו על
עידוד ,פירוש וחשיפת המנחה כמשפיעים באופן חיובי על הישגי הילדים.
המודל המוצע
המודל לעבודה עם ילדים ומתבגרים הוא המודל ההבעתי-תמיכתי ( ,)Shechtman, 2007המיושם כיום בבתי
ספר רבים ובמסגרות שונות .מדובר במודל עבודה ייעוצי-טיפולי המדגיש תהליך טיפולי ובכך הוא שונה ממודל
העבודה בקבוצות החינוכיות המדגיש תוכן ,שהוא המודל השכיח בחינוך .המודל מדגיש תהליך קבוצתי שבו
מתאפשר פורקן רגשי (קתרזיס) באווירה קבוצתית מקבלת ותומכת ,שבה התמיכה היא רגשית וחברתית .תפקידו
של המנחה במודל ההבעתי-תמיכתי הוא לעודד התנסות רגשית בבעיות אישיות המוצגות בפני הקבוצה ,ולעודד
גם מגעים של כאן ועכשיו בקבוצה ,המעניקים תמיכה רגשית וחברתית .התובנה נרכשת בעזרת שיתוף הדדי ,משוב
מעצים ולמידה בין-אישית .כדי להניע את התהליך הטיפולי בילדים יש להיעזר באסטרטגיות טיפוליות מגוונות
ֲ
כמו קלפים טיפוליים ,ביבליותרפיה ,פוטותרפיה ומשחקים ,בהתאמה לגיל המשתתפים .מפגשי הקבוצה הם חד-
שבועיים ,ומשך פעילותה הוא  15מפגשים בממוצע.
קבוצה תהליכית של עבודה עם ילדים דורשת מיומנויות ייחודיות של המטפל ,ולכן דרושה הכשרה בהנחיית
קבוצות ייעוץ לילדים .ההכנה היעילה ביותר היא התנסות חווייתית של המטפלים בקבוצה תהליכית ,למידה
תאורטית ,ולאחריה התנסות בהנחיה וקבלת הדרכה .לרוב אנו מאמנים מטפלים במשך סמסטר ואחר כך מלווים
אותם בהדרכה.
מערכת החינוך מפעילה את הקבוצות במסגרת שעות הלימוד בבית הספר ,כחלק מתכנית הלימודים .בכל קבוצה
משתתפים  8-5תלמידים .חשוב שבית הספר יקצה חדר נעים ושקט שיקנה תחושה של מקום בטוח .לפני הקמת
קבוצה יש להבטיח את תמיכתם של כל הגורמים המעורבים ‒ המנהל ,המורים וההורים.
מעל  3,000תלמידים הסובלים מלקויות למידה והפרעות קשב השתתפו בקבוצות מסוג זה .בתחום זה אומנו
עשרות יועצים אשר הפעילו את הקבוצות ,בהן השתתפו מאות תלמידים.
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התערבות בבעיות התנהגות בגיל הרך :הניסיון והמחקר של תכנית התקשרו”ת
> יואל אליצור
הרצאתו זו של פרופ’ אליצור ניתנה מתוקף היותו מטפל וחוקר מוביל בתחום זה באקדמיה הישראלית ,ולא מתוקף
היותו חבר בצוות המומחים .הנאמר אינו מייצג בהכרח תפיסות משותפות לחברי צוות המומחים ,ואין לראות בו
המלצות מטעם הצוות.
התקשרו”ת (הורות תומכת קשר ותקווה) היא תכנית התערבות מוקדמת המיועדת לילדי גן בני  5-3שיש להם
בעיות התנהגות וקשיים בויסות עצמי בדרגת חומרה שמעמידה אותם בסיכון משמעותי לפתח הפרעות התנהגות.
המטרה היא להפחית בעיות התנהגות ,לחזק יכולות של וויסות עצמי ולטפח עמדה פרו-חברתית משתפת פעולה.
לטווח ארוך המטרות הן למנוע התפתחות אנטי-חברתית ולטפח פרו-חברתיות.
מבנה
סינון ואיתור מוקדמים באמצעות גננות של ילדים המאופיינים בתוקפנות ,התנגדות והתרסה ,הפרת כללים,
מריבות ,קשיים בכישורים חברתיים ,מוסחּות וחוסר שקט מוטורי.
יישוג ( ,)reaching outחבירה ( ,)engagementובניית ברית עבודה המושתתת על מטרות משותפות שמוגדרות
על ידי ההורים במפגש אישי .בעקבות המפגשים האישיים ,נבנות קבוצות פסיכו-חינוכיות של  7-6זוגות הורים
ושני מנחים בקבוצה ,למעט בקבוצות של הורים חרדים ,בהן היתה הפרדה מגדרית.
עבודה על-פי חוברת הדרכה מובנית-למחצה במשך  14פגישות קבוצתיות ומפגשים עם הגננת וההורים .הדגש
הוא על דפוסי הורות ,שיתוף פעולה בין ההורים ,חיזוק ההתמודדות של הגננות עם הילדים ועבודה משותפת של
ההורים והגננת .העבודה כוללת למידה של מושגים ותובנות ,תרגול של כלים ,שיתוף ודיון ,יישום בבית ומעקב
אחר היישום.
התקשרו”ת מעוגנת במודלים התפתחותיים מבוססי-מחקר של הפרעות התנהגות
המודל התאורטי משלב את ה social interaction learning model-עם מחקר בפסיכופתולוגיה ההתפתחותית
של הפרעות התנהגות .המודל הראשון מדגיש את השפעתם של תהליכים משפחתיים כוחניים (coercive family
 ,)processשנוצרים כאשר דפוסי משמעת שלילית ולא עקבית מובילים להסלמה כוחנית ,ותרנות וייאוש ,או
שילוב של זו ושל אלה ( .)Forgatch & Patterson, 2010הקשר הכוחני מחריף בעיות התנהגות של ילדים ומוביל
לשחיקת הקשר החיובי עם ההורים .המחקר ההתפתחותי משלים מודל זה באמצעות התייחסות לשני מאפיינים של
טמפרמנט או תכונה שיש להם בסיס גנטי והם קשורים לנתיבי התפתחות אנטי-חברתיים שמתחילים בגיל מוקדם
( .)Moffitt, 2006הראשון הוא קשיים בוויסות עצמי המתבטאים באימפולסיביות ,נטייה לייחס כוונות עוינות
לאחרים ,כעס לא מווסת ,התפרצויות רגשיות ,קושי בדחיית סיפוקים והכלת תסכולים ,קושי לתכנן ולהתמיד
בביצוע משימות שדורשות מאמץ מכוון ,הסחתיות וקשיים נוספים של התפקודים הניהוליים (ליקויים נוירו-
קוגניטיביים) .השני מתקשר לתכונות של קהות לב ( )callous-unemotional traitsוהפנמה נמוכה של ערכים
פרו-חברתיים שמתבטאים ברמות נמוכות של אמפתיה ,חוסר התחשבות ואכפתיות כלפי האחר ,קהות רגשית,
אדישות כלפי סבל של האחר ,היעדר רגשי אשם וביטויים של חרטה ,והתפתחות מוסרית מוגבלת (;Frick, 2012
 .)Frick & Viding, 2009; Kimonis & Frick, 2010; Pardini & Frick, 2013קיימים קשרים מורכבים בין
שני מאפיינים אלו של הילד ,והמסלולים אינם בהכרח נפרדים (Kochanska & Aksan, 2006; Kochanska,
 .)Barry, Jimenez, Hollatz, & Woodard, 2009לדוגמה ,התפתחות מוסרית המתבטאת בקיומם של רגשי
אשם יכולה למתן את הקשר בין ויסות עצמי לבין הפרעת התנהגות.
אינטגרציה של אסטרטגיות ושיטות מבוססות-ראיות
תכנית התקשרו”ת פותחה על-סמך מחקר וניסיון בהפעלת תכניות התערבות מבוססות-ראיות שנמצאו יעילות גם
בבדיקות כלכליות של עלות-תועלת (Conduct Problems Prevention Research Group, 2011; Edwards,
 .)Ceilleachair, Bywater, Hughes, & Hutchings, 2007; Eyberg, Nelson, & Boggs, 2008הדגש
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המשותף של תכניות אלו הוא שינוי אינטראקציות שליליות בין ההורים לילד ,טיפוח הקשר החיובי ולמידה של
שיטות משמעת יעילות להפסקת התנהגות שלילית של הילד לצד שיטות שמעודדות התנהגות חיובית ומשתפת-
פעולה (Chorpita, Becker, & Daleiden, 2007; Chorpita & Daleiden, 2009; Kaminski, Valle,
 .)Filene, & Boyle, 2008תכנית “השנים המופלאות” ( )Incredible Yearsהיא אחת התכניות המרכזיות
והמבוססות ביותר שהיתה מקור השראה לגרסת הניסוי הראשונה של התקשרו”ת (.)Webster-Stratton, 2011
כן אימצנו עקרונות למתן הוראות שפותחו בתכנית Zisser & Eyberg,( Parent-Child Interaction Therapy
 )2010ובהתערבות לשיפור מיומנויות של תקשורת זוגית ( .)Cowan, Cowan, & Barry, 2011מקור נוסף של
השראה היו עבודות שבודדו את המרכיבים הפעילים של תכניות נתמכות אמפירית (;Chorpita et al., 2007
 .)Chorpita & Daleiden, 2009; Kaminski et al., 2008התכנית התגבשה באמצעות עקרונות אסטרטגיים
על שותפות והעצמה הורית (אליצור )1996 ,ותוך התאמה לתנאי הארץ .התכנית הותאמה ויושמה בהצלחה גם
באוכלוסייה חרדית.
עיקרון מרכזי של התכנית הוא עבודה בו-זמנית לשינוי ההתנהגות של הילד לצד שינוי דפוסי האינטראקציה
של ההורים :היחסים שלהם עם הילד ,היחסים בין ההורים והיחסים בין ההורים לצוות החינוכי .בהתבסס על
המחקר ההתפתחותי הקיים וכן על מחקרי התערבות שבדקו את הקשר בין שינוי דפוסי הורות לבין שיפור בבעיות
התנהגות ,הגדרנו ארבעה דפוסי התנהגות מרכזיים של הורים הקשורים להתפתחות ה”ה :הורות תומכת (קרבה,
חום“ ,עין טובה” ,זמינות ורגישות) ,שומרת (מסגרת ,גבולות ,השגחה והכוונה לכיוון החיובי) ,יציבה (עקביות של
התנהגות תומכת ושומרת) ,ומתואמת (תיאום ושיתוף פעולה בין ההורים לבין עצמם ובין ההורים לבין המערכת
החינוכית) .ככל שההורים לומדים להפסיק התנהגויות כוחניות ,ותרניות ולא עקביות ולעבור להורות שמוגדרת
במודל תשי”ם (ראה איור  ,)2כך הם יוצרים יחסים בטוחים עם הילד ,עם רמה טובה של ויסות ושיתוף פעולה.
בהתאם לגישה זו ,התרשים של פירמידת העבודה של התקשרו”ת מציג במשולש המרכזי את המיומנויות שנלמדות
במשך הפגישות ,ואילו החיצים שמופיעים בצדדים מציגים את העבודה לקידום מערכת היחסים.
איור  .2השיטות והכלים הנלמדים במסגרת התכנית:
פירמידת העבודה של התקשרו”ת
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ומ

שלבי העבודה והמיומנויות

כת

מיומנויות לטיפוח הקשר :משחק וזמן חיובי ,התעלמות ,תשומת
לב חיובית (שבח) ,והמנעויות מהסלמה

פיתוח ,גרסת-חלוץ מלּוות-מחקר והפצה
גרסת הניסוי הראשונה של התקשרו”ת פותחה בשנת  2006-7בשיתוף פעולה בין שפ”י והאגף לחינוך קדם-יסודי
במשרד החינוך לבין יואל אליצור .התקשרו”ת נבחרה לתכנית הדגל של אגף פסיכולוגיה בשפ”י ,וחוה פרידמן,
הפסיכולוגית הראשית של משרד החינוך ומנהלת אגף פסיכולוגיה היתה שותפה מרכזית בו מתחילת הדרך.
אנשי מטה ושטח רבים במשרד החינוך ובשירותים הפסיכולוגים-חינוכיים (שפ”ח) תרמו לפיתוח וליישום .שיתוף
הפעולה בין השותפים נמשך ,והתכנית מתעדכנת בהתאם למשוב מהעבודה בשטח ומהמחקר .בשלוש השנים
הראשונות ,במסגרת של פיילוט המלּווה במחקר הערכה מבוקר ,הופקד יישומה של התקשרו”ת בידי צוותים של
פסיכולוגים חינוכיים העובדים בשפ”חים של ירושלים ,מודיעין ומודיעין עילית .יואל אליצור הכשיר את המנחים
והעניק להם הדרכה.
תרומה משמעותית ומעצבת היתה למחקר שעשה ליאור סומך ואשר ליווה את היישום של התקשרו”ת בשלושת
השנים הראשונות ( .)Somech & Elizur, 2012המחקר התבסס על הקצאה אקראית של ההורים לשתי קבוצות:
קבוצת התערבות של  140ילד וקבוצת ביקורת של  69ילד שקיבלה ייעוץ קצר או הרצאות .המחקר נערך “בתנאים
של עולם אמיתי” ובדק את תוצאות ההתערבות שביצעו פסיכולוגים חינוכיים מתוך השפ”חים המקומיים שהשתתפו
בתכנית-החלוץ .מדדים להערכת הילד וההורים נבדקו בשלוש נקודות זמן :לפני ההתערבות ,עם סיומה ושנה
אחרי הסיום .הממצאים העידו על שיפור משמעותי ,קליני ומובהק אצל הילדים וההורים במדדים השונים ששימשו
להערכת התכנית :בעיות התנהגות ,ויסות עצמי (שליטה מכוונת) ,קהות לב ,לחץ וחוסר אונים הורי ,משמעת
שלילית ולא עקבית ואיכות הקשר הזוגי .נמצא שיפור מובהק בקבוצת ההתערבות וחוסר שינוי או אפילו שינוי
לרעה בחלק מהמדדים בקבוצת הביקורת .ההשפעה החיובית של התכנית על בעיות ההתנהגות של הילד המשיכה
ואף התעצמה במעקב שנוהל במשך שנה.
תוצאות המחקר תמכו בבסיס התאורטי של התקשרו”ת :נמצא ש”מנוע השינוי” של התכנית הוא השיפור שחל
אצל ההורים .התכנית השפיעה על שני משתני ההורות שנבדקו – משמעת שלילית ולא עקבית ולחץ הורי המלווה
בתחושת חוסר אונים .השינוי שחל במשתנים אלו תיווך את השפעתה המטיבה של התכנית על כל משתני הילד
שנבדקו :בעיות התנהגות ,ויסות העצמי וקהות לב .ברמה המעשית ,המחקר תמך בהשערה שהתכנית עוזרת
לעצור את כדור השלג השלילי של התנהגות מרדנית וסרבנית מצד הילד ,שמובילה לעתים קרובות להפעלה של
משמעת נוקשה ולא עקבית מצד ההורים .במקביל ,הופיע כדור שלג חיובי של שיתוף פעולה בין ההורים לילד.
האקלים המשפחתי נעשה חיובי יותר וההורים שיפרו את יכולתם להציב גבולות יעילים באמצעות שיטות שקדמו
את הוויסות העצמי והפרו-חברתיות של הילדים .כמו כן השיפור בקהות לב שנמצא בסיום התכנית תרם להפחתת
בעיות התנהגות של הילדים במעקב שהתקיים שנה מסיום התכנית (.)Elizur & Somech, April 18-20, 2013
התוצאות החיוביות של המחקר לצד המשוב ממנהלי השירותים שדיווחו על תרומה נרחבת של התכנית לכלל
הצוות תרמו להחלטה לעבור משלב החלוץ להפצה ארצית של התקשרו”ת בשפ”חים .תכנית התקשרו”ת נכללת
כיום במאגר התכניות של התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ,בתכניות של “עיר ללא אלימות” ובפרויקט
שפ”י .בזאת נכנסה התכנית לשלב התפתחות חדש שמתבטא הן ברמה הארגונית והן ברמת הפיתוח שלה .בשלב זה
ההכשרה וההדרכה החלו להתבצע בידי מנחים מנוסים של התכנית ,ונפתח קורס להכשרת מכשירי מנחים בהנחיית
יואל אליצור .התכנית מיושמת כיום ב 15-רשויות מקומיות ,וצוותים נוספים מבקשים לעבור הכשרה .זו קפיצת
ההזנק הסתיים ,ועתה נדרשת היערכות ארגונית לשמירת סטנדרטים
מדרגה המחייבת שינוי תפיסתי וארגוני .שלב ֶ
מקצועיים והבטחת תוצאות טובות גם בתנאים של התפרסות בשטח.
יזמה חדשה היא פיתוח תכנית התקשרו”ת-גן העוסקת בהכשרת גננות .התכנית החדשה תושק בשנת 2013-4
במסגרת של גרסת-חלוץ שתועלה בקורסים להכשרת גננות במרכזי פסג”ה בכמה ערים.
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סיכום מושב – רב-שיח – של יום העיון
במושב המסכם של יום העיון התקיים רב-שיח בהנחייתו של פרופ’ יואל אליצור (מהאוניברסיטה העברית),
ובהשתתפותם של פרופ’ רמי בנבנישתי (מאוניברסיטת בר אילן) ,פרופ’ ציפורה שכטמן (מאוניברסיטת חיפה),
גב’ עינב לוק (מנהלת היחידה לקידום אקלים בטוח וצמצום אלימות של השירות הייעוצי הפסיכולוגי במשרד
החינוך) וגב’ חוה פרידמן (מנהלת אגף פסיכולוגיה של השירות הייעוצי הפסיכולוגי במשרד החינוך) .ברב-שיח
זה ביקשנו להציג מבט מסכם מזוויות שונות על המסקנות שניתן להסיק מיום העיון .בנוסף קיווינו לקבל נקודת
מבט מערכתית מטעם נציגות שפ”י על התכניות הקיימות בארץ ועל השלכות הידע שנמסר בהרצאות על פעילּות
שפ”י בעתיד.
פרופ’ אליצור ,מנחה הדיון ,הביא בין היתר מדבריו של פרופ’ אטקינס בהרצאתו ואמר כי הידע הנוגע להשפעה
על התנהגותם של תלמידים ולהתמודדות עם תלמידים מפריעים כבר קיים למעשה ברמה האקדמית ואף הוצג
ביום העיון .אנחנו יודעים כיצד מתפתחות בעיות התנהגות וכיצד לאתר את הילדים המפריעים (ובעלי הפוטנציאל
להפוך לילדים מפריעים) .אנחנו יודעים גם אילו תכניות התערבות (מניעה וטיפול) הן יעילות ומועילות ,ומהם
המרכיבים שהופכים אותן ליעילות .לאור זאת הציב פרופ’ אליצור במרכז שלוש שאלות לשלב הבא של הדיון:
> כיצד מתרגמים את הידע הקיים ברמה האקדמית לפעולה ברמה הציבורית?
> כיצד יוצרים דיאלוג מפרה בין אקדמאים ,מטפלים ,מנהלי בתי ספר וקובעי מדיניות?
>כיצד “משנים קנה מידה” מהתערבויות ניסוייות מוגבלות בהיקפן להתערבויות המופעלות בקנה מידה רחב ואף
מערכתי?
להלן עיקרי הדברים של משתתפי הדיון:
פרופ’ ציפורה שכטמן הציגה את הדילמות העומדות בפני מקבלי ההחלטות מנקודת המבט של הטיפולים
הקבוצתיים (שהם תחום ההתמחות שלה) .ראשית יש להחליט מיהו ה”לקוח” הראשי של ההתערבויות :המורה,
ההורה או הילד עצמו? ביום העיון הוצגו בעיקר ההורים והמורים כמושאי התערבות ראשיים ,אבל אסור לשכוח
שהילדים הם בסופו של דבר בעלי הלקּות .לגבי הילדים ,מנקודת מבט של טיפול קבוצתי ,ילדים עובדים מצוין
בקבוצות כבר מגיל הגן .לגבי העבודה עם המורים ,היבט שפרופ’ אטקינס הדגיש בהרצאתו ,יש לזכור את מודל
ה”פירמידה” של הצרכים .עבודה עם מורים יכולה לספק תשובות ברמה האוניברסלית ,רמת המניעה ,אך לא בטוח
שלילדים שיש להם בעיות התנהגות –  20האחוזים העליונים בפירמידה – מספיקה עבודה עם מורים .בעיקר לא
הוצגו ראיות לכך שהתמקדות בשיפור הישגים אקדמיים יכולה להשפיע על ילדים אלו .בנושא העבודה עם הורים
הזכירה פרופ’ שכטמן שבארץ נעשית עבודה כזו ,אך המחקר עליה הוא בשלביו הראשונים והעבודה מתבצעת רק
עם הורים לילדים בעלי לקויות למידה.
השאלה השנייה העומדת בפני מקבלי ההחלטות היא האם להתמקד במניעה ,בטיפול במקרים הקלים ,או בטיפול במקרים
הקשים יותר .הטיפול הקבוצתי יכול לעבוד בכל שלוש הרמות ,ושני המרצים מארצות הברית הציגו ביום העיון טיפול
מערכתי הכולל גם מניעה ,גם טיפול סלקטיבי וגם טיפול פרטני למקרים קשים.
לבסוף עולה השאלה מהי התאוריה הטיפולית ,כלומר איזה סוג של טיפולים מספקים את התשובה המיטבית
לבעיות ההתנהגות .בעניין זה הזכירה פרופ’ שכטמן כי כיום משתמשים לרוב בגישה אינטגרטיבית ,המשלבת
טכניקות התנהגותיות ,קוגניטיביות ורגשיות .לדברי פרופ’ שכטמן גם הטיפולים הקבוצתיים שהיא מפתחת מעידים
שזוהי הגישה המיטבית.
גב’ עינב לוק הסכימה עם דברי פרופ’ אליצור כי קיימות דרכים יעילות ומועילות להתמודד עם בעיות התנהגות ,גם
ברמה האוניברסלית וגם ברמת הטיפולים הפרטניים .חלק מן הדברים שהוצגו ביום העיון מחזקים תפיסות שכבר
קיימות במשרד החינוך ומיושמות בבתי הספר :א) הגישה המערכתית שהציג פרופ’ אטקינס ,הכוללת תכניות
מניעה אוניברסליות ,תכניות טיפול למקרים קלים ותכניות מותאמות למקרים קשים .שפ”י מפעיל ,מעבר לתכנית
המערכתית המופעלת בכאלף בתי ספר ,גם תכניות של  SELלכלל האוכלוסייה – תכנית “כישורי חיים” .ההנחה
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היא שככל ששפ”י יצליח ליצור אקלים חינוכי ולהשפיע לטובה על כלל האוכלוסייה ,כן נצמצם את שיעור הילדים
הסובלים מבעיות התנהגות קשות בכלל האוכלוסייה .לכן מופעלות תכניות אוניברסליות בצד ההתערבויות
הפרטניות והתכניות ל”ילדי הקצה” .ב) הגישה האקולוגית רואה בתלמיד חלק ממערכות שונות ,ומתמקדת בשימוש
במשאבים פנים-ארגוניים .בהתאם לכך שפ”י מפעיל תכניות בכל הרמות (אוניברסליות ,פרטניות ,ופרטניות ל”ילדי
קצה”) לכל האוכלוסיות – הורים ,מורים וילדים .ג) הדגש על עבודה עם ההורים ושיתופם בטיפול בבעיות התנהגות
של ילדיהם .אין ספק שזהו מפתח קריטי ומשמעותי לעבודה עם ילדים שיש להם בעיות התנהגות .חשוב ליצור
בתוך בית הספר מערכת יחסים עם ההורים שתאפשר לתת מענה לכל בעיה שתיווצר.
דילמה שמתעוררת בשנים האחרונות היא זו של התאמה לעומת נאמנות למודל :האם לקחת מודל קיים ולהחיל
אותו כמות שהוא על האוכלוסייה בישראל ,או ליצור תכנית מותאמת במיוחד מתוך המודלים היעילים הקיימים.
התפיסה היא שיש ללמוד קווים מנחים ועקרונות ,ולהתאים את התכניות לאוכלוסיות ובתי ספר שונים תוך הבנה
של המורכבות הרבה .חשוב לשתף את אנשי הצוות החינוכי ,ולפתח את הידע אצלם .התקווה היא שאנשי המקצוע
יהיו אנשים בעלי מומחיות שתאפשר להם לתת מענה גם במקרים המורכבים וגם ברמה המערכתית .חשוב להגביר
את היכולות בתוך בית הספר בנושא האיתור והמיון של ילדים הדורשים טיפול מיוחד .לשם כך ,חשוב לגייס את
המנהלים ואת המורים ,גם בפלטפורמה שנותנת “אופק חדש” ,להתמקצע בתחום ולהשקיע משאבים בעבודה
בתחום בעיות ההתנהגות .ולבסוף ,חשוב לקיים תהליכים מתמידים של הערכה והערכה מחדש לתכניות ,גם תוך
כדי הטמעתן והפעלתן.
גב’ חוה פרידמן חזרה לנושא שהציג פרופ’ אליצור – ממחקר למדיניות וליישום בשדה ,ולשאלה כיצד עוברים
שמ ֲעבר זה מעלה .שאלות אלו הן משמעותיות במיוחד לאור המגמה
מתכנית ניסויית לקנה המידה הרחב ולסוגיות ַ
של הטלת החובה החברתית לטיפול בבעיות ההתנהגות על מערכת החינוך .הסוגיה הראשונה שעלתה היא לא רק
“מה עובד?” אלא “בשביל מי?” .האם מתערבים ומפעילים תכניות בעבור הילדים עצמם והאם נכנסים להערכות
ולמיון של ילדים לפי רמות של הפרעה? אולי יש להבין גם מיהם ההורים? לכל אחת מן השאלות האלה יש גם
עלויות בזמן ,כסף וכוח אדם ,וזאת נקודה מאוד משמעותית בהקשר של המעבר לקנה מידה גדול .סוגיה שניה שיש
לדון בה היא כיצד מגייסים הורים לעבודה המערכתית ,במיוחד בגיל הרך ,ומה עושים בילדים של הורים שאינם
מתגייסים? סוגיה שלישית – יש הבדל בין יעילות במונחים של תכנית – האם היא פועלת היטב? – ובין יעילות
במונחים של מדיניות ציבורית ,הכוללת גם מונחים כלכליים ,וגם את רמת הביטחון והאמון בתכנית שנוצרת
אצל אנשי מקצוע .יש נטייה להפעיל תכניות מראש במקומות שבהם יש מעטפת (של קהילה ,של אנשי מקצוע)
שתומכת בהפעלתה .תכנית צריכה “בית” – מעטפת שתחזיק אותה בימים שבהם קשה לראות הישגים מיידיים.
התנאים האלה הם קריטיים במעבר לקנה המידה הגדול ,ואליהם היתה פחות התייחסות ביום העיון .בטווח הבינוני
והרחוק חייבים לעבד את המידע שהתקבל ,אבל גם לעבוד על הסוגיות שנידונו פחות במפגש על מנת להגיע
לתוצאה מיטבית .מנגד חשוב לא לאבד בשם ההתאמה את יסודות התכניות ,כלומר ,חשוב לשמור על נאמנות
לתכנית המקורית.
פרופ’ רמי בנבנישתי ,יו”ר צוות המומחים ,דיבר על תהליך העבודה המשלב את אנשי האקדמיה עם אנשי השטח.
הגישה שליוותה את הצוות בתחילת הדרך היא מפוכחת מבחינת המורכבות והקושי של החלת הידע המחקרי
לעולם ה”אמיתי” .בתחום זה של הפרעות התנהגות קיים מצד אחד רצון כֵ ּן אצל אנשי השטח לקבל ידע מהאקדמיה,
ונבנה אצלם אמון בידע המחקרי .מצד שני אנשי האקדמיה נגמלו מהתחושה שהידע כולו קיים אצלם במחקרים .יש
מוכנות רבה יותר לדיאלוג הדדי בין אנשי האקדמיה לאנשי השטח ,ומכאן יכול להיווצר תהליך אמיתי של למידה
הדדית לטוב ולמיטב.
פרופ’ יואל אליצור הדגים באמצעות הניסיון של תכנית התקשרו”ת כיצד דיאלוג של שותפות בין האקדמיה
לבין השדה יכול להוביל לתרגום ידע שקיים ברמה האקדמית לפעולה ברמה הציבורית .לפני כשבע שנים החל
תהליך של שיתוף פעולה בינו לבין הגב’ פרידמן ,והוא הוביל להחלטה להתמקד בשלב ראשון בהורים לילדים
בגיל הגן כיעד העיקרי של תכנית “התקשרו”ת” .ההתמקדות ב”לקוח” אחד בהתחלה הוכיחה את עצמה – לא
ניתן היה להתחיל בבת אחת בסדרה של תכניות להורים ,ילדים ומחנכים ,וגם היום יש להרחיב את מגוון תכניות
התקשרו”ת בהדרגה ותוך כדי בדיקה אמפירית של כל תכנית חדשה .התכנון בשלב הנוכחי הוא ליישם בשנת
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הלימודים תשע”ד-תשע”ה תכנית חדשה להכשרת מחנכים בגישה שתואמת את רוח דבריו של פרופ’ אטקינס .כך
למשל ניתן ללמד מחנכות ליישם כלים מעשיים לניהול כיתה ,כלים שהמחקר קבע כי הם בעלי אפקט משמעותי.
בנושא תכניות ה– SELחשוב להבין שכאשר בוחנים את ההשפעה על כלל האוכלוסייה מדובר בגודלי אפקט
קטנים ,אבל כאשר בוחנים את ההשפעה של תכניות אלו על משפחות חלשות וילדים המגלים קשיי התנהגות ,יש
עדות להשפעה מועילה ומשמעותית במיוחד כאשר מתחילים את ההתערבות בשנות הגן .מנקודת מבט ציבורית
התוצאות משמעותיות במיוחד מכיוון שהן מצביעות על החזר גבוה ביותר להשקעה הכספית – חיסכון של פי
עשרה מההשקעה בעלויות .חיסכון זה הוא תוצאה של ירידה ברמת העבריינות לעומת עלייה ברמת התעסוקה
והשכר בגיל ההתבגרות והבגרות הצעירה ,והוא חּושב על סמך מעקבים ארוכי-טווח שעשו חוקרים .לבסוף קרא
פרופ’ אליצור להתמקד רק בתכניות שיעילותן הּוכחה .להפעלת תכניות שאינן יעילות יש מחיר כבד ,במישורים
שונים – עלויות תקציביות ,כוח אדם ואובדן הסיכוי לשפר את חיי המשפחות שבסיכון .הפעלת תכניות בקנה מידה
מדינתי היא אפשרית ,והדוגמה לכך היא מדינת הוואי שהפעילה תכנית מועילה ויעילה בקנה מידה רחב ביותר.
סיכמה והודתה לחברי הצוות הגב’ חנה שדמי ,ראש שפ”י.
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סיכום :תובנות אישיות של חברי הצוות
מיום העיון ומתהליך העבודה
בחלק זה אנו מביאים עמדות אישיות של חברי הצוות .חלקים אלו אינם מייצגים בהכרח הסכמה בין חברי הצוות
ואין לראות בהם משום המלצות משותפות של הצוות.

יואל אליצור :פיתוח תכניות התערבות בבעיות התנהגות ‒ לקחים ומסקנות
להלן לקחים ומסקנות לפיתוח ויישום של תכניות התערבות ,על בסיס הניסיון והמחקר של התקשרו”ת:
> אפשר וכדאי לבצע איתור והתערבות מוקדמים של ילדים בסיכון להתפתחות אנטי-חברתית
התקשרו”ת התמקדה בילדי גן בני  3-5המגלים בעיות התנהגות משמעותיות ,בהנחה שילדים צעירים מאופיינים
בגמישות הגבוהה ביותר להשפעה סביבתית מיטיבה ( .)Cicchetti & Curtis, 2006יצרנו הליך של סינון ואיתור
שנעזר בשאלון קצר על פי נורמות ישראליות .הסינון עזר להפריד בין מקרים קלים שיכולים להשתפר עם הזמן
ללא התערבות לבין כאלה של ילדים בסיכון גבוה להפרעת התנהגות .מחקר התקשרו”ת העיד על יעילות הסינון
( .)Somech & Elizur, 2012קבוצת הטיפול הראתה שיפור בהתנהגות ובמשתני אופי וטמפרמנט ,שנחשבים
קשים יחסית לשינוי ,ואילו קבוצת הביקורת הראתה חוסר שינוי או שינוי לרעה.
הפרקטיקה והמחקר בארצות אחרות מחזקים את הדגש ששמה התקשרו”ת על התערבות מוקדמת בילדים בסיכון
גבוה .בדיקה מסכמת של הידע הקיים הובילה למסקנה שתכניות התערבות בגיל הגן המתמקדות במשפחות
במצוקה השיגו ירידה בשכיחות המקרים של טיפול לקוי בילדים ,וכן הצליחו להפחית את השימוש בשירותי
החינוך המיוחד ,לשפר הישגים לימודיים ,להעלות את רמות התעסוקה וההכנסה ולהוריד את שיעור המאסרים
בגין עבריינות נוער ( .)National Research Council and Institute of Medicine, 2009בנוסף על כך נמצא
שהתערבות שהחלה בגילים  4-3השיגה תוצאות טובות יותר באופן משמעותי בהשוואה להתערבות שהחלה
בכיתות היסוד ( .)Reynolds, Temple, Ou, Arteaga, & White, 2011החוקרים עקבו אחר יותר מ1400-
ילדים לאורך  25שנה ומצאו שהתערבות שהחלה בגן העלתה את שיעור המסיימים בית-ספר תיכון ,את מספר
שנות ההשכלה ,את רמת המוניטין של התעסוקה ואת השכיחות של בעלי ביטוח בריאות .במקביל נמצאה ירידה
בשכיחות המאסרים ,במידת השימוש באלכוהול וסמים ובתסמינים של דיכאון .ניתוח כלכלי של עלות-תועלת
מצא שכל דולר שהושקע בתכניות שהתחילו בגיל הגן הניב  $10.83לחברה ( 18%תשואה שנתית) ,ואילו תכניות
שהחלו בגיל בית-ספר הניבו לחברה  $3.97כנגד כל דולר שהושקע בהן ( 10%תשואה שנתית) (Reynolds,
 .)Temple, White, Ou, & Robertson, 2011התשואה הושגה בעיקר כתוצאה מעלייה בהשתכרות ובגביית
מיסים ומירידה בעלויות של מערכת המשפט הפלילי.
> השילוב בין פרקטיקה למחקר תורם לתוצאות מוחשיות ולניצול מיטבי של משאבי ציבור
התערבות מוקדמת אינה מפתח קסם ,ויש פער גדול בתוצאות של תכניות התערבות שונות בהתאם לאיכותן
ולמידת ההשקעה בביצוע ( .)Reynolds, Temple, White, et al., 2011השילוב של פרקטיקה ומחקר שמאפיין
את התקשרו”ת החל מהשלב הראשון של בניית התכנית תורם תרומה מהותית לאיכות העבודה ויעילותה .המחקר
ההתפתחותי יחד עם מחקר שבדק משתני הורים המתווכים את השפעתן של תכניות התערבות תרמו להתמקדות
בדפוסי הורות תומכת ,שומרת ,יציבה ומתואמת (מודל תשי”ם) .ההתמקדות בדפוסי תשי”ם משקפת גם את
הניסיון שנרכש בעבודת שדה עם הורים .גם הבנייה של פירמידת העבודה של התכנית נעשתה על בסיס בדיקה
של אסטרטגיות ושיטות התערבות נתמכות אמפירית .בנוסף לכך נעזרנו בניתוחים מתוחכמים של תכניות טיפול
נתמכות-ראיות שמיצו מרשימת המדריכים וממחקרי ההערכה רשימה מצומצמת של פרקטיקות משותפות בעלות
השפעה מוכחת (Chorpita, Becker, & Daleiden, 2007; Chorpita & Daleiden, 2009; Edwards,
 .)Ceilleachair, Bywater, Hughes, & Hutchings, 2007השילוב של פרקטיקות אלו בתוך התקשרו”ת
נעשה בשותפות הדוקה עם הסגל המקצועי ,הן במטה משרד החינוך והן בשפ”חים בשטח .למדנו מתוך הניסיון עד
כמה העברה של תכנית מארץ אחת לאחרת דורשת התאמות מרובות עד כדי יצירת תכנית מקורית שמתאימה את
הידע התאורטי והמעשי לתנאי המקום .מעבר לכך ,מחקר הערכה מבוקר היה מרכיב מובנה בשלב החלוץ (פיילוט)
של התקשרו”ת ,והמעבר לשלב ההפצה נעשה רק לאחר שהתקבלו תוצאות שהעידו על יעילות בהשוואה לקבוצת
ביקורת של הורים שקבלו התערבות מינימלית.
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התוצאות של התקשרו”ת תואמות את הניסיון והמחקר בארצות אחרות .לדוגמה ,ההחלטה של מדינת הוואי
לאתר ולהפיץ טיפולים נתמכי-ראיות בילד ונוער במערך בריאות הנפש הציבורי הביאה להעלאת קצב השיפור
ולקיצור משך הטיפול בשירותים לילד ונוער ( .)Daleiden et al., 2006דוגמה בולטת אחרת נמצאה בהערכה
השוואתית של תכניות התערבות שיושמו באזורים שונים בבריטניה במסגרת  .Sure Startהממצאים העידו על
יעילותן של תכניות נתמכות-ראיות מסוג ‘השנים הנפלאות’ שיושמו בוויילס בהשוואה לתכניות אחרות שיושמו
באנגליה בלא שעברו קודם לכן הערכה מחקרית .המסקנה של צוות המחקר היתה שנגרם בזבוז כספי ציבור
באנגליה ( .)Hutchings et al., 2007מחקרים מסוג זה השפיעו על המדיניות הציבורית לא רק בבריטניה אלא
גם במדינות מערביות נוספות ,שהחליטו על הקצאת תקציבים על סמך התייחסות למידת התמיכה האמפירית
ביעילותן של תכניות ההתערבות.
> התרומה של “הפקה” משותפת אקדמיה-שדה ,מטה-שטח ,ודרג מקצועי-מינהלי
השילוב של פרקטיקה ומחקר שתואר בסעיף הקודם נוצר מתוך שיתוף פעולה בין האקדמיה לשדה .ההנחה
הבסיסית של התקשרו”ת היא שקשרים של שיתוף פעולה הקיימים במערכת יחסים אחת מהדהדים בכל רמות
המערכת ותורמים ליחסים מקבילים של שיתוף פעולה במערכות יחסים נוספות :שיתוף פעולה בין המנחים ,בין
המנחים להורים ,בין הורה אחד להורה השני ,בין ההורים לילדים ובין ההורים לצוות החינוכי .בראייה מערכתית,
קיימות רמות נוספות של יחסים שמשפיעים על התכנית ,וגם כאן הצטברו דוגמאות רבות המעידות עד כמה
שיתוף הפעולה בין הגורמים תורם לגישור על הפער שבין מחקר למדיניות ובין עבודת מטה לבין מציאות בשטח.
ההצלחה של קבוצת הורים אינה קשורה רק בעבודה הנעשית בתוך החדר שבו נפגשים המנחים וההורים ,אלא
גם מושפעת מהתמיכה שמקבלים המנחים מהמנהלים שלהם ,ממידת הגיבוש של הצוות המקצועי בתוך השפ”ח
ומשיתופי פעולה הקיימים בשדה בין הפיקוח ,הגננות והשפ”ח .לדוגמה ,שיתוף פעולה בין המטה לשטח ובין הדרג
המינהלי למקצועי תרם להתאמת התכנית לתנאי היישום והתשתית הארגונית בישראל .שיתוף הפעולה עם הדרג
המינהלי הבכיר חיוני כדי להעניק לתכנית תקצוב ותנאים ארגוניים יציבים והוגנים .תקצוב התכנית חייב להיות
יציב (קשה לעבוד בתנאי חוסר ודאות) ,מותאם לתנאים משתנים (שינויים במחירים ,עלויות לא צפויות וכיוצא
בכך) ,והוגן כלפי המנחים .כאשר בוחנים את יכולת הקיום של תכניות ,יש דוגמאות רבות לתכניות יעילות ומרכזי
טיפול שנשחקו ולעתים גם נסגרו כתוצאה מהיעדר שיתוף פעולה בין הדרג המינהלי למקצועי ומסביבה ארגונית
ותקציבית לא מסודרת ( .)Elizur, 2012גם בהתקשרו”ת קיימות דוגמאות להשפעתו של שיתוף הפעולה בין הדרג
המקצועי למינהלי על פתיחתן או אי-פתיחתן של תכניות בשטח .כיום ,ההפצה של תכנית התקשרו”ת ביישובים
שונים בארץ מושפעת ממידת שיתוף הפעולה שקיים בדרג זה של המערכת המקומית .גם כאשר נפתחת תכנית,
ההצלחה באיתור והפניית הורים לתכנית ,כמו גם בהתערבות שנעשית בתוך הגן ,מושפעת ממידת שיתוף הפעולה
בין הפיקוח ,הגננות והשפ”ח.
> תנאים משתנים להצלחת התכנית עם המעבר משלב החלוץ לשלב ההפצה
עם המעבר משלב החלוץ לשלב ההפצה ,תכנית התקשרו”ת מתפרסת בשטח ומתרחקת מהגרעין שעיצב וליווה
מקרוב את העבודה .התנאים החדשים של יישום בקנה מידה ארצי דורשים היערכות ארגונית ,כלכלית ומקצועית
כדי להבטיח את קיומה של התקשרו”ת כתכנית חיה ומתפתחת שפועלת בשטח .השלב החדש מציב בפנינו אתגרים
שחלקם ,אלה המתועדים בספרות ,יוצג כאן:
א .הכשרת מנחים ויישום נאמן :הניסיון בעולם מעיד ששמירה על התוצאות החיוביות של תכניות שעוברות הפצה
דורשת מנגנון להכשרת מנחים והקפדה על איכות מקצועית ויישום נאמן של המודל המקצועי והמדריך ()Fidelity
(.)Forgatch & DeGarmo, 2011
ב .פיתוח :כדי להתמודד עם האתגרים המקצועיים של ההפצה ,התקשרו”ת נדרשת להמשיך להתפתח .המדריך נכתב כיום
מחדש במטרה להתמודד עם ה' של איכות מקצועית והפצה נאמנה של התכנית .ההפצה הארצית דורשת בניית גרסאות
שיותאמו לאוכלוסיות ותרבויות נוספות מעבר לאלה שהשתתפו בפיילוט .במקביל ,אנו מפתחים את תכנית התקשרו”ת-גן
להכשרת גננות .תכנית הפיתוח מתבססת על מחקרים שבדקו את השפעתן של תכניות הורים ומחנכים שפותחו במודל
ה”השנים המופלאות” .נמצא שהכשרת מחנכים היא בעלת תרומה עצמאית משמעותית שמתווספת לתרומה של הכשרת
הורים (.)Foster, Olchowski, & Webster-Stratton, 2007; Webster Stratton, Reid, & Hammond, 2004
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ג .הטמעה במערך השירותים :יעילותה של תכנית התערבות כגון התקשרו”ת עולה כאשר היא משולבת במערך
שירותים הבנוי לפי מודל של “תגובה להתערבות” ( .)Response to Interventionבמודל זה מידת ההשקעה
והעוצמה של ההתערבות נקבעת בשלב הראשון לפי הערכה ראשונית ולאחר מכן בהתאמה לתגובה להתערבות
( .)Greenwood & Kim, 2012ההשלכה של גישה זו להתקשרו”ת מתבטאת בהמלצה לאפשר המשך טיפול
בילדים ומשפחות שהגיבו באופן חלקי להתערבות המוקדמת או שמצבם ההתחלתי היה קשה במיוחד .מבחינה
מערכתית ,הפריסה של שירותי הפסיכולוגיה החינוכית במערכות חינוך מאפשרת מעקב בצמתים חינוכיים
משמעותיים ,כגון לפני העלייה לכיתה א’ ,ויצירת המשכיות טיפולית בהתאם לצורך.
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גארי דיימונד – הסתייגויות משני נושאים המוצגים בסקירת הספרות בנושא
הידע הקיים על תכניות מניעה וטיפול
חלק חשוב מעבודתו של צוות המומחים היה לקרוא את סקירות הספרות שהוזמנו ולהעיר הערות לסוקרים
במטרה לשפר את הסקירות ולוודא שנעשו בהתאם להנחיות של סקירה מדעית ביקורתית בכל אחד מהנושאים
שהוזמנו .שיתוף הפעולה של כל הסוקרים היה מרשים ,והצוות הגיע למסקנה שהסקירות נעשו באיכות מדעית
ראויה .אולם המהלך הביקורתי של הצוות לא מוצה לדעתי בסקירה שעסקה בידע על תכניות מניעה וטיפול .אני
סבור שהצגתם של שני נושאים בסקירה אינה תואמת את אמות המידה המדעיות שהוחלו על שאר הסקירות .פרופ’
יואל אליצור שותף לדעה זו ,וההסתייגות המנומקת שתוצג כאן מבטאת את הידע של שנינו על טיפול בבעיות
התנהגות של ילדים.
טיפול תרופתי בבעיות התנהגות
בסמיּות כפולה בהיקף שמאפשר להגיע
בסקירה נקבע כי באף אחת מן התרופות לא נעשו עדיין מחקרים מבוקרים ְ
למסקנות חד-משמעיות .למרות זאת ,הטקסט שמופיע בסקירה לאחר הסתייגות זו מציג טענות שביסוסן המדעי
לוקה לדעתי בחסר :הטענה שתרופות מהוות גורם שמאפשר או מזרז את הצלחת הטיפול הנפשי בבעיות התנהגות
והטענה שהשפעת הטיפול התרופתי נמשכת רק כל עוד התרופה נצרכת .לכאורה יש בספרות המקצועית ביסוס
לטענות אלו .בסקירה מופיע למשל ציטוט“ :מחקר מטא-אנליטי הראה שליתיום וריספרדל היו אפקטיביים בטיפול
בבעיות התנהגות במאפיינים גלובליים ובחומרת הסימפטומים ( .”)Ipser & Stein, 2007אלא שהמחקר הנזכר
מסויג יותר מכפי שאפשר להתרשם מקריאת הסקירה .איפסר וסטיין מציינים שיש “עדות מסוימת לאפקטיביות”.
אולם הם ממליצים לעשות הערכה זהירה של כל מקרה מתוך התייחסות לתועלת מול סיכון .הם מנמקים את
מסקנתם המסויגת בכך שיש רק מספר קטן של מחקרים מבוקרים על יעילות הטיפול התרופתי בבעיות התנהגות,
שלא נעשתה השוואה מבוקרת בין הטיפול התרופתי לטיפולים אחרים בעלי יעילות מוכחת ,ושיש השפעות הלוואי
של תרופות כגון ליתיום וריספרידון.
ריספרידון (השם הלא מסחרי של התרופה) שייכת לקבוצת תרופות המכונות נוגדי-פסיכוזה ַאטיפיקליים ,שעיקר
השימוש בהן הוא לטיפול בסכיזופרניה ,אפיזודות מאניות ופסיכוזות אחרות .תופעות לוואי משמעותיות של
התרופה הן עלייה במשקל וסוכרת ,אי-שקט וחרדה ,נמנום ,כאבי בטן ,כאבי ראש ופגיעה במערכת העצבים
שמתבטאת בתנועות בלתי נשלטות של הגוף והפנים ( .)tardive dyskinesiaבניגוד לכתוב בסקירה ,פגיעה זו
יכולה להיות קבועה גם לאחר הפסקת השימוש בתרופה.
ועדות מומחים שסקרו את הספרות המקצועית באופן ממצה ופרסמו פרקטיקות מומלצות לפסיכיאטרים ורופאי
ילדים בכתבי העת היוקרתיים של הארגונים הרפואיים כתבו חוֹות דעת זהירות בעניין הטיפול התרופתי:
>ועדת מומחים של פסיכיאטרים של הילד והמתבגר שפרסמה המלצות לטיפול בהפרעה מרדנית מתנגדת בכתב
העת האמריקאי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר סיווגה את הטיפול התרופתי כטיפול נלווה בלבד (Steiner,
 .)Remsing, & Work Group on Quality Issues, 2007הטיפול התרופתי ,קבעה הוועדה ,יכול להקל אך
אינו מרפא את ההפרעה ולכן אין לראותו כטיפול קו ראשון .הוועדה כתבה כךMedications for youth with“ :
 .”ODD are mostly considered to be adjunctive, palliative, and noncurativeבנוסף לכך הוסיף
הצוות הפסיכיאטרי אזהרה מפורשת מפני מתן תרופות לילדים ונוער ללא צורך ,מתוך היענות לבקשת ההורים.
>צוות מומחים שפרסם המלצות בכתב העת האמריקאי לרפואת ילדים כתב במפורש שהטיפול הראשון בילדים
ונוער שיש להם בעיות התנהגות הוא טיפול פסיכו-חברתי בשותפות עם ההורים (.)Knapp et al., 2012
הטיפול התרופתי יכול במקרים מסוימים להיות חלק ממערך טיפולי מקיף ,אך הצוות מזהיר מהסתמכות יתר
על פתרונות תרופתיים לבעיות התנהגות .צוות המומחים הוסיף התייחסות מפורשת לסיכון של הסתמכות יתר
על טיפול תרופתי במקום טיפול פסיכו-חברתי ,מהלך שעלול לנבוע ממחסור במשאבים במערכת השירותים.
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מעבר לכך ,ועדות המומחים לא התייחסו לנושא של תוספי מזון ולא כללו אותם ברשימת הטיפולים המומלצים
לבעיות התנהגות .נוסיף גם שלא מקובל להתייחס לשמות מסחריים של תרופות בסקירה מדעית ,וננקטת זהירות
רבה כדי לשמור על הפרדה בין סקירה מדעית לבין פרסומת מסחרית.
בדומה לצוות הרופאים המומחים ,גם אנו מודאגים מהצגת הטיפול התרופתי כטיפול יעיל להפרעת התנהגות
ולא כטיפול נלווה שצריך להינתן בזהירות רבה ותוך התייחסות להסתייגויות השונות שקיימות לגביו .בישראל,
העוברת כיום שינוי של מערך שירותי בריאות הנפש כתוצאה מהחלטה ממשלתית על ביטוח בריאות נפש ממלכתי,
יש לנקוט משנה זהירות כדי להתמודד עם הסכנה של העדפת טיפול תרופתי על פני טיפול פסיכו-חברתי בגלל
שיקולים כלכליים.
טיפול פסיכודינמי ארוך-טווח בבעיות התנהגות
בתחילת הפרק העוסק בטיפול הדינמי הסקירה מציינת ש”בהשוואה להתערבויות של הדרכת הורים או
להתערבויות קוגניטיביות-התנהגותיות עם ילדים ,האפקט של טיפול דינמי נמצא נמוך יותר” .אולם לאחר הצגת
הממצאים הכותב מציג עמדה לא מנומקת ולפיה “ייתכן שהסיבה נעוצה גם בכך שפסיכותרפיה דינמית פחות
מתמסרת לשיטות בחינה מדעיות קונבנציונליות” .לאחר הצגת טענה זו מצוטט בהרחבה מאמר שאינו מחקר
מבוקר אלא תיאור של מודל טיפולי ,תוך התייחסות לתשעה מקרים .מוצגת שיטת טיפול קלינית אינטנסיבית
שהופעלה במשך שנתיים עד חמש שנים ולא הצליחה בחלק מהמקרים לשנות את התנהגותו של הילד בכיתה.
מחברי המאמר מודעים למגבלות המודל הטיפולי שלהם ומציינים במפורש שבמקרים שנכשלו לא נעשתה עבודה
משותפת עם בית הספר .נציין שסקירת הספרות שהצוות שלנו ביקש היתה אמורה להתייחס לתכניות מניעה
והתערבות המיועדות לתלמידים ואשר יושמו במסגרת מערכת החינוך או בשיתוף פעולה עם מערכת החינוך .זאת
ועוד :בכל המקורות המרכזיים של הסקירה הכוללים מטא-אנליזה וסקירות ספרות של התערבויות שקיבלו חיזוק
אמפירי תקף אין הוכחות שטיפולים פסיכודינמיים פרטניים יעילים לטיפול בהפרעות התנהגות לפי הקריטריונים
המקובלים .יש לא מעט תיאורי מקרה שמציגים מודלים טיפוליים שונים וטוענים להצלחה .המטפלים שמאמינים
בשיטות שלהם מציגים את ההצלחות כהוכחה ליעילותו של המודל הטיפולי .אולם בין הצלחות אלו לבין הוכחה
של יעילות לפי קריטריונים מדעיים מקובלים קיים מרחק רב.
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דיוויד וייסבורד – חשיבות השימוש במחקרים מבוקרים אקראיים להערכת
תכניות התערבות
הדבר שהפתיע אותי בעת השתתפותי בצוות המומחים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הוא היעדר
המחקרים בחינוך בישראל המבוססים על מערכי מחקר ניסויים בעלי הקצאה מקרית (Randomized Controlled
 .)Trials - RCTבארצות הברית יש גאות של מחקרים כאלה ,כפי שמעיד המאמר הבא בניו יורק טיימס ,אשר
מציין כי “בחקר החינוך ,ניחושים ואופנות מאבדים את השפעתם לעומת הנתונים .”17מחקרים מבוקרים ובעלי
הקצאה מקרית הופכים בתחום החינוך ,כפי שהם כבר זמן מה בתחום הרפואה ,לשיטת מחקר מרכזית שבה ניתן
לבחון אם תכנית כלשהי עובדת.
מדוע זוכים הניסויים הללו למעמד כזה בארצות הברית? בפשטות ,אין כל שיטה אחרת שמאפשרת לשלול הסברים
חלופיים ולבחור בין הסברים סיבתיים שונים לכך שילדים ,כיתות ,או בתי ספר הנחשפים לתכנית או להתערבות
מסוימת משתנים כתוצאה מכך .כל מערך מחקר אחר נתון לביקורת שלפיה מאפיין או תכונה המיוחדת לקבוצה
שקיבלה את הטיפול הם האחראים האמיתיים לשינוי ,ולא ההתערבות עצמה .לדוגמה ,גם אם במערך מחקר ניסויי-
למחצה מקצים לקבוצת הטיפול ולקבוצת הביקורת ילדים ,כיתות או בתי ספר כך שאין הבדל בין הקבוצות מבחינת
המאפיינים הידועים על הילדים ,הרי שתמיד ייתכן שקיים הבדל ביניהם במאפיין שאינו ידוע לנו ,ודווקא ההבדל
הזה הוא האחראי לשינוי .אין זה אפשרי לשלול את כל המשתנים המתערבים האפשריים ,משום שאיננו יודעים
ולא נוכל לדעת מה יכולים להיות אותם משתנים מתערבים .לעתים איננו יכולים אפילו למדוד את המשתנים
המתערבים שלהם אנחנו כן מודעים ,משום שהמידע על אודותיהם חסר .כאשר מדובר במחקר בהקצאה מקרית,
לעומת זאת ,האיום הזה לתקפות הממצאים מנוטרל על ידי כך שמקצים את המטופלים האפשריים לקבוצת ניסוי
ולקבוצת ביקורת (או לקבוצה המקבלת את הטיפול המקובל) באופן אקראי .ניתן ,לכן ,להניח שקבוצת הטיפול
וקבוצת הביקורת הן דומות משום שהקריטריון היחיד שהוביל להקצאה הוא הטלת מטבע או הליך רנדומלי אחר.
העובדה הפשוטה של ההקצאה המקרית מאפשרת את הביטחון בכך שהטיפול הוא הסיבה לשינוי במטופלים ,וכך
ניתן להשתמש בביטחון במילה “סיבה”.
מדוע כה חשוב להיות בטוח בהשפעת הטיפול? סיבה מרכזית לכך היא שבעולם שבו המשאבים מוגבלים אנחנו
חייבים להיות בטוחים במועילות הטיפול .איננו יכולים להרשות לעצמנו להשקיע סכומים גדולים של כסף בטיפולים
שאינם פועלים .עלינו להשקיע משאבים בתכניות מבוססות-ראיות ,ולבחון את התכניות תוך כדי יישומן .אלא
שקיימת גם סיבה חשובה נוספת לכך שעלינו לערוך מחקרים ניסויים כאלו .חוקרים ומטפלים מסוימים טוענים
כי התערבויות בבתי ספר יכולות להוביל לתוצאות חיוביות בלבד ,שאפילו אם לא יועילו ,ודאי שלא יזיקו .זוהי
אחת הטעויות הגדולות בתחום של התערבויות פסיכולוגיות או חברתיות .התערבויות בצעירים יכולות להוביל
לתוצאות שליליות לא מכוונות ממש כמו טיפולים רפואיים .ג’ואן מק’קורד ( ,)Joan McCordחלוצה בפיתוח של
ניסויים חברתיים ,ערכה מעקב ארוך-טווח אחר הצעירים שהשתתפו במחקר של קיימברידג’-סומרוויל .במחקר
צעירים זה ,שנערך בסוף שנות השלושים ,הופנו ילדים בעייתיים באופן מקרי לקבוצות טיפול שקיבלו שירותים
מיוחדים (כגון ייעוץ ,תכניות העשרה ,מחנות קיץ והתערבויות אחרות שנחשבו באותה תקופה למועילות) .אלא
שבטווח הארוך נמצא שהצעירים שטופלו הפגינו נתונים קשים יותר של פשיעה מאשר אלה שלא טופלו .כפי
שכתבה מק’קורד לאחר המעקב“ :תרופות חברתיות יכולות גם לגרום נזק”.
הגיעה העת להערכה מערכתית ועקבית של תכניות חינוכיות בישראל ,תוך שימוש בשיטות המחקר הטובות ביותר
בנמצא .ניסויים בהקצאה מקרית צריכים לשמש שיטה מרכזית להערכה .עובדה זו נכונה במיוחד בתחום של בעיות
התנהגות והתנהגות בעייתית של ילדים בבתי הספר .ממצאיה של ג’ואן מק’קורד משמעותיים במיוחד לתכניות
חינוכיות בתחום זה – תכניות העלולות כאמור לגרום נזק .ניסויים בהקצאה מקרית צריכים לשמש הן כדי לבסס
את ההוכחה למועילות ,והן כדי למנוע אימוץ בקנה מידה רחב של התערבויות מזיקות.
אנשי חינוך ישראלים רבים עלולים לטעון כי פשוט איננו יכולים “לערוך ניסויים” על ילדינו .אך האמת היא שכאשר
אנחנו מפתחים תכניות ומיישמים אותן בקנה מידה רחב בלא הערכה מדוקדקת שלהן ,אנחנו ‘עורכים ניסוי’ על
.)http://www.nytimes.com/2013/09/03/science/applying-new-rigor-in-studying-education.html?pagewanted=all&_r=0( .17
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ילדינו .אנחנו ממשיכים להפעיל בקנה מידה רחב התערבויות שייתכן כי אינן עובדות ואולי הן אפילו גורמות נזק.
האם אין זה הגיוני יותר להתחיל בעריכת ניסויים ממוקדים על מספר קטן של ילדים ,כיתות ,או בתי ספר – שחלקם
ייחשפו להתערבות וחלקם לא? ואם נטען כי אנו מונעים מהילדים התערבות נדרשת ,יש לענות כי איננו יודעים אם
ההתערבות הזאת אכן מועילה ואנו רוצים לוודא שאינה מזיקה.
הגיעה העת לקדם ניסויים בהקצאה מקרית בחינוך .אם לא נעשה זאת תיוותר ישראל מאחורי ההתפתחויות
האחרונות במדע ההתערבויות החינוכיות .בהשתתפותי בצוות הופתעתי לטובה ,כפי שהופתעתי לטובה בעבר,
מהרצינות והידע של העוסקים במלאכת החינוך במשרד החינוך .הידע על מה שקורה בעולם קיים ,וקיים גם רצון
לפתח תכניות מבוססות-ראיות .אך כאמור ,ישראל תשתרך מאחור אם לא תתחיל לגשת להערכת התכניות באותה
קפדנות ותשומת לב לפרטים ,שבימים אלו נעשות יותר ויותר נפוצות בארצות הברית ובעולם כולו.
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משה ישראלאשוילי – הערות על נושא הילדים ה”בעייתיים”
התנהגות בעייתית אצל ילדים עשויה לנבוע ממגוון סיבות ולהיות מאופיינת במגון דפוסים .באופן גס ניתן להבחין
בין שלוש קבוצות של ילדים המפגינים התנהגות בעייתית )1 :יש ילדים שבגיל מסוים או עקב נסיבות אישיות
ספציפיות (למשל משבר חברתי) גולשים להתנהגות בעייתית .ילדים אלו לא היו בעייתיים מלכתחילה וקיימת
סבירות רבה שלא יהיו בעייתיים בעתיד אם ימצאו מענה למה שמטריד אותם ברגע הנתון )2 .לעומתם יש ילדים
שכבר מתחילת חייהם ולאורך כל התנהלותם ,אפילו עד זקנה ,יפגינו התנהגויות בעייתיות ,יהיו מעורבים בפעולות
לא רצויות ומבחינה חברתית-קהילתית יזוהו כ”מטרד רצידיוויסטי” )3 .בצד שתי קבוצות אלו יש קבוצה שלישית
של ילדים המפגינים התנהגות בעייתית ,אך כזאת שאינה נובעת מבעיה עכשווית או מבעיה כרונית אלא משילוב
של קשיים אישיים עם סביבה אנושית שלא טיפלה בבעיות כשאלה היו עדיין בקנה מידה מוגבל יחסית .במילים
אחרות ,מדובר בילדים שמפגינים כעת התנהגות בעייתית שלפחות בחלקה היא נרכשת או נלמדת ולא מחויבת
המציאות .הקבוצה השלישית של הילדים היא נושא פעילותה של הוועדה.
נקודת המוצא (לגבי כל שלושת הקבוצות שתוארו לעיל) צריכה להיות שילד שיש לו בעיות והפרעות בהתנהגות
הוא הראשון שסובל מהתנהגותו .בנוסף לו ,אך רק במקום השני ,סובלת גם המערכת האנושית הסובבת אותו ברגע
הנתון :המשפחה ,ילדי הגן או הכיתה הלומדים אתו ,תושבי השכונה שבה הוא גר וכיו”ב .כשמדובר בילד המשתייך
לקבוצה השלישית שתוארה לעיל ,יש להניח שהוא אינו יכול לקטוע בכוחות עצמו את מעגל ההטרדה והסבל
שהוא יוזם וגורם .נדרשת התערבות חיצונית שתסייע לו ולסביבתו להגיע ל”מאזן יחסים” רגוע ככל האפשר.
את בעיית התלמידים המפריעים במערכת החינוך יש לבחון על רקע רחב מאוד ,הכולל בין השאר את ההשתנות
של מאפייני המשפחה המודרנית ,את ההשתנות של נורמות חברתיות וציבוריות הנוגעות להתנהגות נאותה ,את
ההתפתחויות הרפואיות הקשורות להצלה ולהתפתחות של עוברים ב”לידה בסיכון” ,את ההתנהלות העכשווית
של מסגרות חינוך ,את התפיסות העצמיות של הורים ומורים ועוד .בחינה רחבה שכזו עשויה לתת תמונה ברורה
יותר של הסיבות להתעוררות התנהגות בעייתית ושל הדרכים האופטימליות למזער התנהגויות אלה .למותר לציין
כי בסופו של דבר ,אין שום אפשרות להתעלם ממקומם של ההורים והאחאים בעיצוב התנהגות בעייתית ובקידום
של תהליך מיתונּה .אך בה בעת אין להתעלם מהאחריות ומהמקום שיש למערכת החינוך גם ביצירה של בעיות
התנהגות (במקרים מסוימים) ,גם בסיוע להפחתת התנהגויות בעייתיות (במקרים מסוימים) ובעיקר (במקרים
רבים) בנקיטת יזמה לשיפור ושינוי בהתנהגותו של הילד המפגין בעיות התנהגות.
בהווה גם הפילוסופיה החינוכית המנחה סגלי חינוך רבים במערכות החינוך בישראל וגם הפילוסופיה החינוכית
המנחה משפחות רבות בישראל מקצינה ומעמתת – במקום לקרב – את שני הצדדים ,ובכך מעוררת צורך בהתערבויות
מגוונות כדי להקטין את תופעת ההתנהגויות הבעייתיות בקרב ילדים .במילים אחרות ,אסור לראות את הבעיה רק
במונחים של “מהי הדרך (מבוססת-הראיות) הטובה ביותר לטיפול בילד המפגין התנהגות בעייתית?” .ברוח זו יש
לראות את פעילות צוות המומחים כתהליך שמטרתו להציף נושאים והיבטים הדורשים התייחסות בעתיד (הקרוב).
זאת ועוד ,יש לקחת בחשבון שחלק מההיבטים יהיו רלוונטיים יותר עבור ילדים מסוימים ואילו שילוב של היבטים
אחרים יהיה רלוונטי עבור ילדים אחרים .כלומר ,אי אפשר להגיע להמלצות אחידות וגורפות על דרכי הפעולה
המומלצות .יחד עם זאת ,סקירת החומר (מחו”ל ומישראל) שנאסף במסגרת פעילות צוות המומחים מצביעה על
מספר עקרונות וקווי פעולה שיש לאמצם כבסיס משותף להגדרות הדיפרנציאליות של קווי פעולה בנוגע לילדים
בהקשרים שונים (למשל בחינוך הממלכתי-יהודי לעומת החינוך הממלכתי-ערבי).
כך או אחרת ,מדובר בנושא בעל חשיבות רבה הן לעתיד התפתחותם של הילדים בישראל והן להתנהלותה העתידית
של מערכת החינוך בישראל ,ויש להמשיך ולעבד את המידע שהצטבר עד כה ,ליזום איסוף של מידע חדש ולחתור
להגדרה של תפיסה כוללת לקידום המצב בתחום הנדון.
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ציפי שכטמן  -השגות בעקבות עבודת הצוות
עצם העלאת הנושא של ילדים בעלי הפרעות התנהגות למודעּות ,ללמידה ולדיון פתוח חשובה ביותר .נדמה
שהכלת חוק השילוב נעשתה בטרם הכשירו את מערכת החינוך להתמודד עם האתגר ,ועל כן מורים ,הורים
ותלמידים מתקשים להתמודד עמו .בפסיכולוגיה ובפסיכיאטריה יש מידע רב יותר על התפתחותן של הפרעות
התנהגות מאשר על דרכי טיפול מוכחות .כאשר יש מידע על טיפול הוא ממוקד לרוב בגיל הרך ,וכפועל יוצא,
בהורים ,שבגיל הרך הם הגורם המעצב של אישיות הילד .אולם תלמידים בוגרים יותר זקוקים אף הם לסיוע רגשי
וחברתי ,שהופך בהדרגה למוקד המצריך חשיבה ופיתוח.
בעינַ י יש חשיבות להתערבות בכמה רמות :ברמת המניעה הראשונית יש ליצור אקלים מיטבי בכיתה ובבית
הספר ,אקלים שהקשר האנושי והאישי בין מורה לתלמיד ובין התלמידים לבין עצמם עומד במרכזו .התערבות
ברמה זו דורשת ידע והכשרה שהמורים אינם מקבלים ואפילו היועצים חסרים אותם לפעמים .נדרש שינוי מהותי
בהכשרת המורים ,במובן של פיתוח עמדות ,הוראה מותאמת ואישית והקניית כלים להשגת מטרה זו .גם בלימודי
המשך ,על מסגרותיהם השונות ,יש העדפה לנושאים אחרים ,אף על פי שבפועל ,נושא הילדים בעלי הפרעות
התנהגות עומד בראש רשימת הקשיים שרוב המורים נתקלים בהם .אווירה של צמיחה אישית ,הכלה ותמיכה תקל
על ילדים בעלי הפרעות התנהגות לשרוד בכיתה ובכך לצמצם את קשיי ההתנהגות .אולם היא לא תעלים את
הבעיות אצל חלק גדול מילדים אלו .תלמידים בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי ,חטיבת הביניים והחטיבה
העליונה צריכים עזרה נוספת ,ישירה ,פרטנית או קבוצתית ,ברמת התערבות שניונית .המלצתי היא להעדיף
את ההתערבות הקבוצתית ,בשל כוחה המרפא של הקבוצה הקטנה וכמובן משיקולי יעילות .בקבוצה אינטימית
פועלים כוחות מרפאים שאינם בנמצא אפילו בטיפול פרטני .התמיכה ההדדית ,הלכידות ,הלמידה הבין-אישית,
החיקוי והאלטרואיזם הם כוחות מרפאים משמעותיים ביותר .אולם התערבות קבוצתית ברמה ייעוצית או טיפולית
דורשת הכשרה יסודית של היועצים ולא בכל האוניברסיטאות מכשירים יועצים באופן מעמיק למשימה חשובה זו.
גם את המורים ניתן ללמד לשוחח עם ילדים בקבוצה אינטימית ,שבה ילמדו להבין ולאהוב את הילד הסובל מקשיי
התנהגות במקום ללחום בו.
ההמלצה לעבוד ישירות עם התלמידים אינה פוסלת עבודה עם הורים .אין ספק ,שילוב ההורים בטיפול בילדים
ומתבגרים מהווה תוספת חשובה ביותר .אלא שמערכת החינוך נמנעה לאורך שנים מעבודה עם ההורים“ ,טריטוריה”
זו הושארה לאנשי מקצוע מתחומים שונים .לאחרונה יש התעוררות בנושא ונעשית עבודה משמעותית עם הורים
לילדים בעלי הפרעות קשב והיפראקטיביות .התנסות זו על תוצאותיה המבורכות טוב שתתפתח גם לתחומים
אחרים כגון טיפול בילדים תוקפניים ואלימים.
נשאלת השאלה באיזו תיאוריה להשתמש בעבודה עם ילדים והוריהם .לצערי ,כמו בתחומים אחרים ,התאוריה
הקוגניטיבית-התנהגותית היא השלטת ,והמצדדים בה הצביעו על הוכחות ליעילותה .אכן נעשה הרבה פחות
מחקר הנוגע לשיטות אחרות ,אך כאשר חקרו אותן ,התוצאה היתה טובה אף היא .למעשה מדברים כיום על גישות
אינטגרטיביות הכוללות את התאוריות השונות .התערבות כזאת ,שאינה נצמדת לרמת תפקוד אחת אלא כוללת את
הממד הרגשי ,ההכרתי ,וההתנהגותי ,היא כנראה ההתערבות הנכונה .אין זה מפליא אותי שמערכת החינוך בורחת
מגישות טיפוליות המתמקדות גם ברגש .פשוט יותר ללמד ולהדריך מאשר לטפל ,אך כאמור ניתן לאמן מורים,
הורים ,וילדים ,בגישה האינטגרטיבית.
לסיכום ,אני רואה את הילד או המתבגר כמוקד הטיפול שאליו רצוי לצרף טיפול הורי .אני מציעה טיפול קבוצתי
בגישה אינטגרטיבית ,שבה יש אפשרות לכלול את עולמו הרגשי של הילד .גישות אלו נוסו ,נחקרו ,והמחקרים
הצביעו על יעילותן (.)Evidence-based - EB
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סיכום יו”ר צוות המומחים :עבודת הצוות בהקשר הרחב
את עבודת הצוות חשוב להבין על הרקע ההיסטורי של התפתחות העניין בהתערבויות המבוססות על
עדויות אמפיריות .החיפוש אחר עדויות מחקריות למועילּות וליעילּות ()effectiveness and efficacy
של התערבויות התחיל אמנם בצורה שיטתית כבר בשנות החמישים של המאה הקודמת ,אך את העניין
העכשווי בנושא ניתן לקשור להתפתחויות ברפואה מבוססת-עדויות (Evidence-based Medicine
 .)Sackett, Richardson, Rosenberg, & Haynes, 1997בשנים האחרונות חלה עלייה דרמטית בעניין
המדעי והמקצועי במושגים של התערבות ומדיניות מבוססת-ראיות (או מיודעת-ראיות) (evidence based
 .)or evidence informed programs, interventions, services and policiesבתקופה זו חלה התקדמות
משמעותית בפיתוחם של כלים כגון ניתוחי-על ( ,)meta analysesסקירות שיטתיות ()systematic reviews
ואתרים המרכזים את הידע האמפירי על יעילות ומועילות של התערבויות (כגון Campbell Collaboration,
 .)What Works Clearinghouseכמו כן ,מתוך דרישה לאחריותיות ,רבו הציפיות ואף הדרישות שכל השקעה
ציבורית בתכניות התערבות תישען על הידע העדכני ביותר על מועילותה.
תשומת הידע הנדרש כדי לשנות את מדיניות ההתערבות
ַ
על רקע זה ניתן להבין את פניית שפ”י ליזמה כדי לקבל את
והתכניות השונות המתבצעות במסגרת בית-ספרית בעניינם של ילדים בעלי הפרעות התנהגות ולהשתית אותה
על בסיס מדעי איתן .יש להעריך את הנכונות של המנהיגות והמטה של שפ”י לבחון את עבודתם המקצועית ואף
לשנותה ,על סמך הידע המדעי המצטבר בעולם .מי ייתן וירבו גורמי המקצוע המבקשים לבסס את עבודתם על
מיטב הידע המדעי המעודכן .כאנשי אקדמיה שמחנו להתגייס כדי לנצל את הידע והכלים שרכשנו על מנת לסייע
לשפ”י במשימה חשובה זו.
יחד עם ההסכמה של חברי הצוות עם הרעיון החשוב של ביסוס מדיניות והתערבויות על ידע אמפירי ,נראה
שלכולנו תפיסה מפוכחת על המגבלות הכרוכות במהלך זה .לא כאן המקום לדון בסוגיות הרבות והשונות שגישת
ה )Evidence based practices) EBP-מעוררת (ראו למשל  .)Shlonsky & Benbenishty, 2013אדגיש
כאן רק את העובדה שמועילּות של התערבות תלויה בהקשר החברתי ,התרבותי והמקצועי שבו היא מופעלת.
התערבות שפותחה בהקשר מסוים לא תניב בהכרח תוצאות דומות בהקשרים אחרים שבהם נערכות התערבויות.
לכך יש השלכות על הניסיון ליישם את הידע הקיים בעולם על התערבויות בישראל .מכיוון שרוב הידע השיטתי
הוא על תוצאות של התערבויות שהופעלו בחו”ל (בעיקר בארצות הברית) ,לא יהיה נכון לקבלו כסימן חד-משמעי
שגם במערכת החינוך בישראל ניתן יהיה להפעיל התערבויות כאלה ולקבל תוצאות דומות .משום כך שמנו לנו
למטרה להישען על מיטב הידע הקיים בעולם ,לבחון אותו לעומקו ולזהות “מה עובד” .לא במובן של זיהוי תכנית
מובנית ומחייבת שיש לבצעה ב”אופן נאמן” כפי שבוצע במקור ,אלא במובן העמוק יותר ,של זיהוי מבני עומק
התקפים מעבר לווריאציות השונות של הביצוע ואיתור עקרונות וטכניקות שהוכיחו יעילותם באופן רחב ,החוצה
ֶהקשרים רבים ושונים .במקביל רצינו לבחון התערבויות בישראל שיש עליהן מידע אמפירי שיסייע לנו לזהות אם
וכיצד ניתן להתאים התערבויות להקשר הישראלי.
כדי לקדם תהליך למידה זה ,עלינו לשנות את דפוסי הפעילות של המטה ,לתת בידיו כלים ומשאבים ולכוון אותו
לשימוש מושכל יותר באמצעים שההתפתחויות העדכניות מעמידים לרשותנו – סקירות-על וסקירות שיטתיות
ומאגרי מידע המעריכים וצוברים את הידע הקיים .מבחינה זו אני רואה את הצוות והתכנסותו ,מבורכת ככל
שתהיה ,כסימן של העבר ולא של העתיד .האלטרנטיבה המועדפת היא גורם מטה שיעסוק באופן שוטף ומתמיד
בסקירת הידע המתעדכן בעולם בתחום המעשה .לא מפני שניתן לשנות את כל דרכי ההתערבות המערכתיות
חדשים לבקרים ,כל אימת שיתפרסם מחקר חדש ,אלא כדי לבחון את הידע בעולם מול הידע המצטבר בארץ באופן
שיטתי ומתמשך .מן הראוי לחפש את המשאבים ואת האכסניה הראויה למהלך כזה ,שיש להרחיבו גם להיבטים
רבים ואחרים של העבודה המקצועית של הגורמים השונים במשרד החינוך ובמשרדים האחרים המטפלים בילדים
ובבני נוער ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים למשל .הייתכן שהיזמה למחקר יישומי בחינוך ,שהיתה השותף
המרכזי והתורם למהלך הנוכחי ,תוכל להרחיב את פעילותה וליצור מסד מתמשך ובר-קיימא לקידום השימוש
בידע מדעי בעבודה המקצועית עם ילדים ובני נוער?
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אדגיש ,את התשומה של צוות המומחים יש להבין כצעד ראשון בתהליך למידה .ראשית ,אנו יוצאים לדרך עם
התערבות ,או מרכיבי התערבות ,שיש לנו עדויות משכנעות שהם נקודת פתיחה טובה .אך שלא כמו בעבר ,איננו
יכולים עוד להסתפק בתאוריה חובקת-כול המנחה את כל פעילותנו ההתערבותית מכוחן של הנחות תאורטיות
או מכוחם של ממצאי מחקר בעבר .עלינו להמשיך ולחקור וללמוד באופן אמפירי באמצעים שונים :האם הכיוון
שבו בחרנו אמנם מוכיח את עצמו? האם ההתערבויות ,שאותן יאמץ שפ”י (שבחלקן לפחות תהיינה מבוססות ,כך
ניתן לקוות ,על הידע שהתקבל מעבודת הוועדה) ,מוכיחות את עצמן בשטח? האם ניתן לזהות מצבים ואוכלוסיות
שבהן ההתערבויות הן יותר יעילות? האם חלים שינויים עם הזמן במועילּות של ההתערבויות השונות?
כדי לעמוד במשימה זו ,חובה לתת בידי שפ”י משאבים וכלים כדי לעקוב באופן שיטתי אחרי ההתערבויות
המופעלות ולנטר את תוצאותיהן .במקום שמתאים ואפשר ,ראוי לבחון אמצעים מחקריים כגון מחקרים ניסויים
מבוקרים ( ,)randomized controlled studiesובכל מקום מן הראוי לבחון אמצעי תיעוד וניטור שיטתיים,
כמותיים ואיכותניים כדי לקבל משוב מתמשך על האתגרים ביישום ההתערבויות ועל תוצאותיהם .אתגר חשוב
שיש להתמודד איתו הוא מחקרי אורך רבי-שנים ,שיוכלו לתת תמונה מעמיקה על השינויים ההתפתחותיים בקרב
ילדים במערכת החינוך הישראלית ,מתוך תשומת לב מיוחדת להשפעה שיש להתערבויות שונות על מסלול
ההתפתחות האישי של ילדים ,בעיקר אלה המתמודדים עם קשיים רגשיים ועם הפרעות התנהגות.
באופן אישי היתה לי תחושה של שליחות ושל סיפוק מכך שעבודתנו באקדמיה עשויה לסייע לעבודה המקצועית
התורמת לילדים ,הוריהם ומחנכיהם .מצאתי עמיתים ,שלצד המומחיות המדעית המרשימה שלהם ,הם בעלי
מחויבות עצומה לתרום לילדים ,למשפחותיהם ולאנשי המקצוע .ברור שאלה שותפים שאינם ספונים במגדל השן
אלא אנשי אקדמיה המבקשים לתרום לחברה .תחושה זו העצימה את השאיפה ליצור מרחב משותף למטה ,לשדה
ולאקדמיה ,שבו ייווצר החיבור המתאים בין הידע הייחודי והצרכים של אנשי המטה והשדה לבין הידע (והצרכים)
של אנשי האקדמיה .במידה מסוימת טעמנו את המרחב הזה במפגשים המעטים של צוות המומחים עם אנשי המטה
בשפ”י .אך אלו בבחינת מפגשים שרק מעוררים את התיאבון ומעלים את הצורך בעיצוב פורומים קבועים ויציבים,
הממוקדים בעבודה משותפת למענם של הילדים ,הוריהם ומוריהם.
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נספח א’ :תכנית יום העיון
דברי פתיחה ,הצגת הנושא והצגת פעילות הצוות
גב’ חנה שדמי ,מנהלת אגף א’ ,השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ”י)
פרופ’ רמי בנבנישתי ,אוניברסיטת בר אילן
צילומי וידאו | חנה שדמי | פרופ’ רמי בנבנישתי | תקציר קורות חיים
רצף ההתערבות :ניתוח מבוסס על סקירות מדעיות של הפסיכופתולוגיה ושל דרכי הטיפול בהתנהגות מפריעה
אצל תלמידים במערכת החינוך – מסקנות מסקירת ספרות.
ד”ר גבריאל בוקובזה – אוניברסיטת תל אביב
צילום וידאו | תקציר הסקירה | מצגת | תקציר קורות חיים
The Family Check Up Model: An Evidence-based Approach to Intervening with
Conduct Disorder
פרופ’ תומס דישיון ( ,)Thomas Dishionהאוניברסיטה של מדינת אריזונה
צילום וידאו | מצגת | תקציר קורות חיים
הגישה האינטגרטיבית לטיפול קבוצתי :מסקנות ומבט-על
פרופ’ ציפורה שכטמן ,אוניברסיטת חיפה
צילום וידאו | תקציר הרצאה | מצגת | תקציר קורות חיים
התערבות בגיל הגן לאור הניסיון והמחקר של תכנית התקשרו”ת (הורות תומכת קשר ותקווה) :שיטות ,מסקנות
ולקחים
פרופ’ יואל אליצור ,בית הספר לחינוך ,האוניברסיטה העברית בירושלים
צילום וידאו | מצגת | תקציר קורות חיים
?Mental Health in Schools: What Works Best
פרופ’ מארק אטקינס ( ,)Marc Atkinsאוניברסיטת אילינוי בשיקגו
צילום וידאו | תקציר הרצאה | מצגת | תקציר קורות חיים
התערבות ומניעה של בעיות התנהגות :מבט-על מסכם על הידע שהוצג ,והשלכותיו על מדיניות
רב שיח בהשתתפות חברי צוות המומחים ונציגֹות שפ”י :גב’ חוה פרידמן ,מנהלת אגף פסיכולוגיה ,וגב’ עינב לוק,
מנהלת היחידה לקידום אקלים בטוח וצמצום אלימות.
צילום וידאו | אליצור :מצגת | פרידמן ולוק :מצגת | תקציר קורות חיים
לצפייה בחוברת חומרי הרקע ליום העיון לחץ כאן.
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נספח ב’ :תקצירי קורות החיים של חברי
הצוות ושל משתתפי יום העיון
חברי צוות המומחים:
רמי בנבנישתי (יו”ר)
פרופסור בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן ,שם הוא עומד בראש קבוצת מחקר על ילדים ובני
נוער במצבי סיכון ומצוקה.
בשנים האחרונות הוא עוסק בניטור של אלימות ואקלים במערכת החינוך – ברמת בית הספר ,הרשות המקומית
והמדינה .השתתף בכמה ועדות ציבוריות העוסקות בילדים בסיכון .תחומי המחקר העיקריים שלו הם רווחת הילד
ושלומו ,קבלת החלטות ושימוש אפקטיבי במידע.
בעל תואר שלישי בעבודה סוציאלית ובפסיכולוגיה מאוניברסיטת מישיגן (ארצות הברית).1981 ,
יואל אליצור
פרופסור-חבר במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד ,בית הספר לחינוך ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
תחומי המחקר העיקריים שלו הם פסיכופתולוגיה התפתחותית ,הפרעות התנהגות והפרעות מופנמות בקרב ילדים
ומתבגרים ,תהליכים משפחתיים ,טיפול מערכתי-אינטגרטיבי נתמך-ראיות ,פסיכולוגיה רפואית ,טראומה והתמודדות.
בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.1981 ,
גארי דיימונד
פרופ’ דיימונד הוא פרופסור חבר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב ,פסיכולוג קליני מומחה
ומדריך בטיפול משפחתי .הוא שימש סגן מנהל המרכז לחקר התערבויות משפחתיות ,בבית החולים לילדים
בפילדלפיה ,פנסילבניה.
פרופ’ דיימונד נמנה עם מפתחי הטיפול המשפחתי הרב-ממדי (Multidimensional Family Therapy, Liddle
 ,)1990המיועד לטיפול במתבגרים הסובלים מתלות בסמים או מהפרעת התנהגות .הוא גם אחד המייסדים
של טיפול משפחתי מבוסס-התקשרות ( ,)Attachment-Based Family Therapy: ABFTהמיועד לטיפול
במתבגרים דיכאוניים ואובדניים .תחומי המחקר של פרופ’ דיימונד כוללים יעילות טיפולים משפחתיים ומנגנוני
שינוי של טיפולים אלה ,עיבוד רגשות במהלך טיפול ,התאמת טיפול משפחתי מבוסס-התקשרות לאוכלוסיות
ייעודיות כגון אוכלוסיות להט’’ביות .מחקריו זכו במימון של הקרן הלאומית הישראלית למדעים ,הקרן הדו-
לאומית (ארה’’ב-ישראל) למדע ,המכון הלאומי לפסיכוביולוגיה בישראל ,המכון האמריקני למניעת אובדנות,
ומגופים נוספים .פרופ’ דיימונד מכשיר ומדריך מטפלים ב ABFT-בארץ וברחבי העולם.
בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה ייעוצית מאוניברסיטת טמפל ,פילדלפיה ,ארה”ב.1997 ,
את עבודתו הבתר-דוקטורלית עשה בפסיכולוגיה קלינית ,בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת פנסילבניה.1998 ,
דיוויד וייסבורד
פרופסור בקתדרה למשפטים ואכיפת החוק ע’’ש א .מייר וראש המכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה
וחברה באוניברסיטת ג’ורג’ מייסון
העברית בירושלים .במקביל הוא משמש פרופסור לקרימינולוגיה ,משפטיםֶ ,
בווירג’יניה (ארה”ב) .חבר (ויושב ראש) בהווה ובעבר באגודות מרכזיות לקרימינולוגיה בארצות הברית ובוועדות היגוי
בנושאי פשיעה ,בארצות הברית ובעולם.
פרופסור וייסבורד הוא חוקר בינלאומי מוביל בתחום הפשיעה ,מערכת אכיפת החוק ותחום שיטות המחקר וההערכה.
הוא גם העורך המייסד של כתב העת  .Journal of Experimental Criminologyהוא זכה בפרס שטוקהולם היוקרתי
לקרימינולוגיה ,בפרס משפחת קלצ’קי לקידום המדע ובפרס השרה לקליטת עלייה למדען מצטיין.
בעל תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת ייל ,ניו-הייבן ,קונטיקט.1985 ,
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משה ישראלאשווילי
פרופסור-חבר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ,המגמה לייעוץ חינוכי .תחומי המחקר העיקריים שלו
הם תכניות מניעה וחיסון ,תהליכי הסתגלות ואי-הסתגלות למערכות חדשות ,חוסן ועמידות בלחצים והתפתחות
מיטבית.
בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה חברתית מאוניברסיטת תל אביב.1990 ,
ציפורה שכטמן
פרופסור (אמריטוס) ועד לאחרונה ראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.
פרופ’ שכטמן היא חברה במעמד  Fellowבאגודה הפסיכולוגית האמריקנית ( ,)APAבאגודה האמריקנית
לפסיכותרפיה קבוצתית ( )AGPAובאגודה להתנהגות תוקפנית  .Society for aggressive behaviorעד שנת
 2012שימשה עורך-משנה של כתב העת  Group Dynamicsשל ה APAוהיא חברה בוועדות העורכים של כתבי
העת החשובים העוסקים בקבוצות ,בהם:
 The International Journal of group Psychotherapy, Group DynamicsוPsychotherapy Research-
מחקריה מתמקדים בתוצאות ותהליכים בקבוצות ייעוץ וטיפול לילדים ולמבוגרים ,בייעוץ קבוצתי ובפסיכותרפיה
לילדים ולמתבגרים הסובלים מקשיים חברתיים ,רגשיים והתנהגותיים ,בגורמים ודרכי טיפול בתוקפנות ואלימות
של ילדים וכן בתהליך הביבליותרפויטי ותוצאותיו.
בעלת תואר שלישי בחינוך וייעוץ חינוכי מאוניברסיטת וושינגטון (ארה”ב)1984 ,
מרכז הצוות – עודד בושריאן
בעל תואר ראשון בתכנית המשולבת לפילוסופיה ,כלכלה ,ומדע המדינה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
( ,)2007ותואר שני במדע המדינה ,האוניברסיטה העברית בירושלים ( .)2011זוכה מלגת הדיקן ופרס הרקטור
על הצטיינות בלימודים לתואר מוסמך .שימש עוזר-מחקר ועוזר-הוראה במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה
העברית בירושלים .לאחר סיום לימודיו תרגל בקורס מימון בתכנית המנהלים של בית הספר למדיניות ציבורית
באוניברסיטה העברית ובקורס סטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה של האוניברסיטה הפתוחה (במסגרת המכללה
החרדית) ,זאת במקביל לעבודתו כאנליסט וכלכלן של המשווק האזורי של מפעל הפיס באזור ירושלים .כיום מרכֵ ּז,
במסגרת היזמה למחקר יישומי בחינוך גם את ועדת המומחים בנושא קשרי בית ספר-משפחה בעולם משתנה ואת
צוות ההיגוי למפגש בנושא אי-שוויון וחינוך.

מרצים:
גבריאל בוקובזה
מרצה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ,מרצה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים
ומרצה בכיר במחלקה לפסיכולוגיה במרכז האקדמי פרס ברחובות .ד”ר בוקובזה הוא פסיכולוג חינוכי בהכשרתו,
והוא עובד באופן מערכתי ואישי-טיפולי עם ילדים ועם צוות המסגרת החינוכית.
בעבר ריכז את הוועדה לרענון אינדיקטורים לחינוך בישראל ביזמה למחקר יישומי בחינוך ,וערך יחד עם פרופ’
משה יוסטמן את הספר “קווים מנחים לרענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל” ( .)2010היה חבר בצוות
החשיבה “ארוס אינטלקטואלי” במכון ון ליר ,צוות שעסק בנושא ‘עירור התשוקה ללמידה בקרב מורים והדרכים
לסייע להם לעשות זאת עם תלמידיהם’ ,וערך ספר בנושא.
תחומי המחקר והכתיבה שלו כוללים מרדנות ,התמודדות עם סמכות והפרעות התנהגות בגיל הנעורים; יחסי
אבות וילדים לאורך מעגל החיים; התפתחות תפיסת העצמי בבגרות; זהות אישית בתקופה המודרנית המאוחרת;
יישומים מהמחקר הנירו-קוגניטיבי לתחום החינוך ,הטיפול והמניעה.
בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.2004 ,
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Professor Dishion has received numerous federal, university, and foundation grants
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Prof. Dishion holds a Ph.D. in Clinical Psychology, from the University of Oregon, 1988.
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Professor of Psychology and Psychiatry and Director of Psychology Training in the Department
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Prof. Atkins is also a member of the American Psychological Association and a fellow of the
American Association for Applied and Preventive Psychology, the Association for Psychological
Science, the Association for Advancement of Behavior and Cognitive Therapies, the Society
for Research in Child Development and the International Society for Research in Child and
Adolescent Psychopathology. He is also the President of the Society for Clinical Child and
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for academic journals.
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Prof. Atkins holds a Ph.D. in Clinical Psychology, from the Florida State University, 1985
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משתתפים ברב-שיח:
חנה שדמי
מנהלת אגף א’ של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד החינוך .בעבר ניהלה את אגף תכניות סיוע ומניעה בשפ”י,
ולפני כן עסקה בפיתוח וניהול של תכנית כישורי חיים .לגב’ שדמי ניסיון של  35שנים בתחום הייעוץ החינוכי.
במסגרת תפקידיה במשרד החינוך לקחה חלק בכתיבת מסמכי מדיניות רבים ,בהם סטנדרטים לאקלים בית ספר,
חוזר מנכ”ל בנושא קידום אקלים בית ספר וצמצום אלימות ,מתווה לתכנון ולהפעלה של תכנית בית-ספרית לגן
ולכיתות א’-י”ב.
בעלת תואר מוסמך בייעוץ חינוכי מאוניברסיטת תל אביב.1980 ,
חוה פרידמן
מנהלת אגף פסיכולוגיה של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד החינוך .בעבר היתה סגנית מנהלת האגף ,ולפני כן
ניהלה שירות פסיכולוגי חינוכי .לגב’ פרידמן ניסיון של  26שנים בתחום הפסיכולוגיה החינוכית .במסגרת תפקידיה
במשרד החינוך מילאה תפקיד מרכזי בכתיבת מסמכי מדיניות כגון חוזר מנכ”ל “מתווה השירות הפסיכולוגי
חינוכי” וחוזר מנכ”ל “אובדנות ילדים ובני נוער :מניעה והתערבות” .בעלת טור קבוע בירחון פסיכואקטואליה.
בעלת תואר מוסמך בפסיכולוגיה חינוכית מאוניברסיטת בן גוריון.1988 ,
לומדת לקראת תואר שלישי באוניברסיטת תל אביב.
עינב לוק
מנהלת היחידה לקידום אקלים בטוח וצמצום אלימות בשירות הייעוצי הפסיכולוגי של משרד החינוך .לפני כן
עסקה בריכוז הדרכת המדריכים בתחום האקלים במחוז דרום .לגב’ לוק ניסיון של  20שנה בתחום הייעוץ החינוכי.
במסגרת תפקידיה במשרד החינוך נטלה הגב’ לוק חלק בכתיבת מסמכי מדיניות רבים ,בהם :חוזר מנכ”ל קידום
אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך תש”ע (1א) ,התכנית המערכתית לקידום אקלים
בטוח וצמצום אלימות ,מתווה לבתי ספר במיקוד ועוד.
בעלת תואר שני בייעוץ חינוכי מאוניברסיטת תל אביב.1994 ,
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