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   1קבוצות אוכלוסיות שנדונו בדוח הוועדה

SLD ADHD 

ASD 
מוגבלות 

 שכלית

הפרעות  
 התנהגות  

לקויות 
 שמיעה

כמידת האפשר דוגמאות לתוכניות   -תוכניות מבוססות מחקר ו , שכיחות גבוהה יחסית של קבוצת הלקויות באוכלוסייה: תבחינים1

 .שנערכות בישראל
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על הקשר שבין תסמיני הלקויות והצורך בהתערבויות  

 רגשיות  -חברתיות
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 שכיחות  , מאפיינים, הגדרות -בקצרה 

 רגשיים-והיבטים חברתיים



 :   DSM-5 –הגדרה ואפיונים  –( SLD)לקויות למידה 

 

  -ביולוגי -התפתחותית שבסיסה נוירו-לקות נוירו
גנטיים ומשתני סביבה   -אפי, נכללים גורמים גנטיים

העשויים להשפיע על יכולתו של המוח לתפוס או   -
 .  באופן יעיל ומדויק, מילולי-לעבד מידע מילולי ולא

  

  במיומנויות ושימוש ברכישה מתמשכים קשיים
  ומתמטיקה כתיבה ,לקריאה הנדרשות האקדמיות

  או לימודי/האקדמי בתפקוד משמעותית פגיעה עם
   המצריכות יום-היום בפעילויות או התעסוקתי
   .אלו מיומנויות

 5-15% -כ  DSM-5 -ב המדווחת השכיחות
(2013). 
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ADHD –  הגדרה ואפיונים– DSM-5    : 

.  ביולוגי-התפתחותית שבסיסה נוירו-לקות נוירו
-תסמיני ההפרעה נקשרים לשיבושים נוירו

הגורמים  , כימיים-ונוירו( מבנה ותפקוד)אנטומיים 
 .פסיכולוגי וההתנהגותי-להפרעות בתפקוד הנוירו

  מרדנית הפרעה ,SLD עם משותפת נוכחות
  הפרעות ,התנהגות הפרעות ,ODD -  מתנגדת

  שינה הפרעות ,חרדה הפרעות ,הרוח במצב
 .טיק/טורט והפרעות

 

 .(2013) 5%-כ DSM-5 -ב המדווחת השכיחות
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 ADHD -ו  SLDרגשי בקרב ילדים ומתבגרים עם -תפקוד חברתי

 .  רגשי והתנהגותי-מחקר רב על היבטי התפקוד החברתי –לצד המחקר הרב על ההיבטים האקדמיים של הלקות 

הערכה עצמית  , תחושת קוהרנטיות נמוכה, דחייה חברתית, מחד תחושת בדידות גבוהה: דוגמאות לממצאים
 .התנהגויות סיכון, בעיות מוחצנות, נסיגה חברתית, תלונות סומטיות, דיכאון וחרדה, נמוכה

 .קושי מבודד –קיומה של קבוצה עמידה  -מאידך  

המשפיעים על  , הקשיים הנוירולוגים שבבסיס הלקות -קוגניציה החברתית  -מרכיב ה –כיוון מחקרי אחד  
משפיעים בנוסף על תהליכי  , (תפקודים ניהוליים, קשב, אימפולסיביות, קצב עיבוד מידע)התפקוד הקוגניטיבי 
 ,.e.gלסקירה ראה )רגשי והתנהגותי -ומכאן על התפקוד החברתי( פירוש, קידוד: לדוגמא)עיבוד מידע חברתי 

Al-Yagon & Margalit, 2013.) 

 & ,e.g., Vaughn, Elbaumלקריאה נוספת ראה )כגון תסכול , תוצאת הקשיים, קושי משני –כיוון מחקרי נוסף 
(Boardman, 2001. 
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 :דוגמאות לממצאי המחקרים

 מתבגרים עם לקויות למידה
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רגשיים וההתנהגותיים  -הבדלים במדדים החברתיים

((N=369   
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 מורים ובני הגיל, איכות הקשרים הקרובים עם הורים
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 :דוגמאות לממצאים

 ADHDילדים ומתבגרים עם 



Children’s Socioemotional and Behavioral Variables  

Note. F(4,95) = 4.30, p = .003, η2=.15. 

Internalizing Externalizing Negative mood   Social  

  behaviors   behaviors    regulation   skills 

Al-Yagon, Forte & Avrahami, Journal of Attention Disorders, 2017 



 ((N=280רגשיים וההתנהגותיים -הבדלים במדדים החברתיים
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ASD –  הגדרה ואפיונים– DSM-5   : 

לקות על הרצף האוטיסטי הנה הפרעה התפתחותית 
אשר ביטויה המרכזי  , ביולוגית רחבת היקף-נוירו

הוא לקות בסיסית ביכולות התפקוד החברתי 
 .  והתקשורתי

  מתמשכים ליקויים כוללים הלקות מאפייני
  החברתית ובאינטראקציה הדדית חברתית בתקשורת

  מוגבלים פעילות או עניין ,התנהגות דפוסי – ו
 .וחזרתיים

 .(2013) 1%-כ DSM-5 -ב המדווחת השכיחות
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 :   כבדי שמיעה/חירשים/ילדים עם לקויות שמיעה

-לפי ה. נקודות מבט שונות ומודלים שונים להערכה
WHO (2013) ,מאוכלוסיית העולם עם  5% -כ

 .עמוקה-חסך בשמיעה בדרגה בינונית

–חברתיים , אודיולוגיים, קריטריונים תפקודיים
 (.  זהות ייחודית והשתייכות)תרבותיים 

מרבית הילדים עם לקויות שמיעה משולבים  , בארץ
,  התפתחויות טכנולוגיות, מ"חוק הח)בשילוב יחדני 

 (.קוכליארישתל 

  המללה :רגשיים-חברתיים לקשיים דוגמאות
  נקודת תפיסת) חברתית קוגניציה תהליכי ,רגשית
  מיומנויות של נמוכה רמה ,(האחר של המבט

   .ועוד הגומלין יחסי איכות ,חברתיות
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מהם האתגרים בפיתוח תוכניות  ,  לאור המאפיינים הללו

 ? התערבות עבור ילדים ומתבגרים אלו



דוגמאות לאתגרים בפיתוח תוכניות התערבות: 

ASD  

 קשיים ביחסי  , תוכניות אלו מחייבות התייחסות למאפייני הקשיים בתהליכי ההתפתחות החברתית
 .שימורם והבנתם, גומלין חברתיים

 
 התייחסות למרכיבי הקוגניציה החברתית ומרכיבי השפה. 

ASD 

 
  יש להדגיש כי חלק מהילדים והמתבגרים עםASD  ולכן יהיה , (סוגיית האיכות)מעורבים ביחסי גומלין

הבנה ולמידה של סינכרוניזציה בקשרים  /התייחסות לעיוותי תפיסה, דגש על כיוונון איכות יחסי הגומלין
 .  חברתיים

 
   מיומנויות , הקשבה, קשר עין)מעבר מתוכניות ממוקדות מיומנויות חברתיות ספציפיות , לאחרונה

 (.Bauminger-Zviely, 2013)ממדית של תפקוד חברתי -לעיסוק בתפיסה רחבה רב( שיחה



דוגמאות לאתגרים בפיתוח תוכניות התערבות: 

 

SLD  

ADHD 

 

 קידוד מידע: לדוגמא)החברתית -קשיים בתהליכי הקוגניציה: תוכניות אלו מחייבות התייחסות למאפיינים כגון  ,
 (.ביצוע, בחירת מטרות, פירוש

 קשיים בתהליכי הוויסות הרגשי וההתנהגותי. 
  קשיי קשב וריכוז  -רמת אימפולסיביות גבוהה ו . 
  זיכרון , יזימה, שליטה רגשית, מעברים, אינהיביציה: לדוגמא, תפקודים קוגניטיביים גבוהים)קשיים בתפקודי ניהול

 (. ארגון הסביבה וניטור, ארגון/תכנון, עבודה
 
 

 קש"ל

 
 המללה רגשית: השלכות הקשיים בהתפתחות שפה כגון. 
 תהליכי בתהליכי קוגניציה חברתית. 
 היבט מובנות הדיבור ותרומתו לתקשורת ויחסי הגומלין . 
 מסגרת יחדנית של שילוב מקשה על העברת התערבות במסגרת החינוכית, לצד יתרונות השילוב הפרטני. 
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 דוגמאות לתוכניות התערבות



 כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב במרכז הבינתחומי הרצליה

 רובין-קופלמןדפנה ' דר 

 תכנית מערכתית מבוססת מחקר 

 לימודי-חברתי-לקידום תפקוד רגשי

  למידה לקויות עם בתלמידים התמקדות תוך התלמידים כלל של

 קשב והפרעת

 

 ל.י.א -אני יכול להצליח 



 כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב במרכז הבינתחומי הרצליה

 מניעה והתערבות

 בהתאם לשלב ההתפתחותי ולמשימות האקדמיות מטרות גיל שכבת לכל

 מוכנות ללמידה   -חברתיות ותפקודים ניהוליים -הקניית מיומנויות רגשיות  -כלל הגן  :גני ילדים•

 ס וקידום תפקוד עצמאי כתלמיד"הסתגלות לביה  -כלל הכתה  :ב-כיתות א•

 חיזוק מיומנויות הלמידה תוך חיבור לתפקוד הרגשי והחברתי -מאותרים + כלל הכתה   :ד-כיתות ג•

 תוך התייחסות למעבר לחט״ב -תלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב-עבודה בקבוצות קטנות   :ו-כתות ה•

 ב תוך התייחסות למאפייני גיל ההתבגרות"הסתגלות לחט -כלל הכיתה  :כתות ז•

 גורמי חוסן מול סיכון   –תלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב -עבודה בקבוצות קטנות   :ט-כתות ח•

 

 .מכתבים ועוד, אתר ייעודי, ימי חשיפה, העבודה עם ההורים בשכבות הגיל השונות נעשית דרך פגישות•



רק בקרב תלמידים שהשתתפו בתכנית חלה  •
 :עליה מובהקת ב

  אמפתיה•

  אסרטיביות•

, הבנת הנקרא, קריאה)בשפה  הישגים•

 (הבעה בכתב

 לא נמצא הבדל בין הקבוצות במתמטיקה•

 מיתון בירידה   –באנגלית •

רק בקרב תלמידים שהשתתפו בתכנית  •

 :ירידה מובהקת ב

– מילולית בריונות•

 הקנטות ,קללות ,הצקות 

 בעיטות ,דחיפות – פיזית בריונות•

 חרדה ומתח רמות -בעיות מופנמות •

 התנהגות -בעיות מוחצנות •

 
כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב במרכז  

 הבינתחומי הרצליה

 הערכת יעילות ההתערבות  



כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב במרכז  

 הבינתחומי הרצליה

 דוגמאות לפרסומים   –הערכת יעילות התוכנית 

Kopelman-Rubin, D. (July, 2016). I Can Succeed-Junior High (ICS–JH), a new School-Based 

Intervention for Students with Specific Learning Disorders and/or Attention Deficit Hyperactive 

Disorder: feasibility study. Presented at the International School Psychology Association (ISPA) 

Conference. Amsterdam, the Netherland.  

  

Kopelman-Rubin, D. (June, 2017). I Can Succeed-Junior High (ICS – JH), a school-based Intervention 

based on IPT-A for Students Diagnosed with Specific Learning Disorders: early outcomes. Presented at 

International ISIPT Conference. Toronto, Canada. 
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 ASD - 2דוגמא מספר  



CBTE—cognitive behavioral ecological Treatment 

(Bauminger, 2002; 2007ab, 2013)  

Social  
cognition 

Affective 
Social  

interaction 

Learning and Experience 

Curriculum 

Dyadic Group 



טכניקות התערבות --   SST/CBT 
(Beelmann, Pfingset, & Losel, 1994; Bierman & Welsh, 2000; Donovan & Spence, 2005; Ronen, 1998; Spence, 2003) 

 קוגניטיבי

 הבניה קוגניטיבית 

 הנחיה עצמית 

 פתרון בעיות

 סיפורים חברתיים

 חינוך לרגשות

 TOM  לימוד

 

 

 התנהגותי

 הדגמה ותרגול

 חזרות

 חיזוקים ומתן משוב

 משחק תפקידים

 שעורי בית

ילד-תיווך מבוגר  
ילד-תיווך ילד  

 קבוצות חברתיות



הקשבה חברתית —דוגמא   

 הבהרת מושגים  --הבניה קוגניטיבית 

 מטרה

 לתקן תהליכי תפיסה חברתית לקויים•

 רגשיים-סיוע בהבנת מושגים חברתיים  •

 לימוד נורמות חברתיות•

 הבהרת מושג --הדגמה 

 מהי הקשבה חברתית

 מהם רמזים מילוליים ובלתי מילוליים

 הבניה קוגניטיבית-הדגמה

 למה חשוב להקשיב חברתית

 איך אני מקשיב לחבר

 התנסות

 תרגול מצבי הקשבה חברתית

Bauminger-Zviely, 2013 



מקורות לקריאה נוספת -הערכת יעילות התוכנית   

 

Bauminger, N. (2002). The facilitation of social-emotional understanding and social interaction in high 
functioning  children with autism: Intervention outcomes. ADD, 2, 283-298. 

 
Bauminger, N. (2007a). Individual Social-Multi-Modal Intervention for HFASD. JADD, 37, 1593-1604. 
 
Bauminger, N. (2007b). Group Social-Multimodal Intervention for HFASD. JADD, 37, 1605-1615. 
 
Bauminger-Zvielly, N. (2013). Social and  Academic Abilities in High-Functioning Children with Autism Spectrum 

Disorders. New York: Guilford press.  
 

Bauminger-Zvielly, N. (2013). CBT-E (Ecological Intervention)  to facilitate social-emotional understanding and 
social interaction in high-functioning ASD.  In, A. Scarpa., S. W. White., & T. Attwood (Eds.) Promising 
Cognitive Behavioral Interventions for Children and Adolescents with HFASD. New York: Guilford Press. 
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 לקויות שמיעה   – 3דוגמא מספר  



Promoting Alternative Thinking Strategies: PATHS 

תוכנית אוניברסלית שנחקרה רבות בהקשר לילדים עם התפתחות תקינה ועברה  
ש  "התאמה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים כולל התאמתה לילדים עם לק

(Greenberg, & Kusche', 1998; Kam et al., 2004)  . 

-ABCD (affective behavioral העקרונות המנחים של התוכנית כוללים התייחסות למרכיבי
cognitive-dynamic) ) . בית הספר כמרחב אקולוגי לעריכת התערבות ושינוי –מרכיב נוסף  .

 .  עבודה עם ההורים, בנוסף

 

,  שיפור הבנה והיכולת לבטא אוצר מילים רגשי: לדוגמא, מטרות והדגשים
 .ידע ומיומנויות פתרון בעיות חברתיות, זיהוי והבנת ההשלכות של התנהגות הפרט

ש גם מדידות  "יציבות ושמירה על הישגי התוכנית בקרב ילדים עם לק: ממצאים
 ,.Greenberg, & Kusche', 1998; Kam et al)חוזרות שנה ושתיים לאחר סיום העברתה 

2004)  . 
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 סוגיות לדיון וחשיבה  



 סוגיות לדיון וחשיבה

מדדים  בעיצובה ועל הדגשים , ההתערבות מטרותהייחודיים של הלקות השלכות על בחירת למאפיינים 
ארגון , אנשי המקצוע, המתודה, אופי התרגול, משך ותדירות המפגשים: לדוגמא, באופן העברתהשונים 
 .  בחירת המשתתפים ועוד, הסביבה

 תרומת מאפייני הלקות לעיצוב תוכניות ההתערבות

רגשי והתנהגותי לאורך מעגל החיים  -ממצאי המחקרים מצביעים על חסכים וקשיים נרחבים בתפקוד חברתי
  מיטבימומלץ כי תוכניות הטיפול שמטרתן קידום תפקוד , לפיכך(. תעסוקה ומשפחה, כולל מסגרות המשך)
 .  יכללו היבטים אלו ,עצמאי –ו 

 

חברתית רגשית ושיפור בהישגים  -כי ממצאי המחקרים מראים הקשר החיובי בין למידה, ראוי לציין
 (.  דוח הוועדה, ראה הפרק על אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים)בלימודים 

 למידה חברתית רגשית כחלק מתוכניות לקידום תפקוד מיטבי
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 ...המשך –סוגיות לדיון וחשיבה 

 

נקשר , (יותר מהיבטים אחרים של צירי התפקוד)רגשי -תפקוד חברתי -ברמת הפרט עם הלקויות 
 .הן בהפסקות והן בתהליכי למידה –לרמת דחייה חברתית במערכות כוללניות 

 

 .מיומנויות הפרט עם הלקויות אינן תנאי בלעדי לשילוב מיטבי, אך

 

רגשית עשויות לתרום לעמדות  -תוכניות ללמידה חברתית –קבוצת בני הגיל : ברמת המערכת 
 .מתבגרים עם הלקויות/למידה של ערכים ומיומנויות שיגבירו תהליכי השילוב וההכלה של הילדים, חיוביות

 

רגשי של הילדים עם ההתפתחות  -מרכיב התפקוד החברתי, בגני ילדים המשלבים ילדים עם אוטיזם :דוגמא
 שלהם כלפי הילדים המשולבים עם האוטיזם  תרם למידת הקירבה , התקינה

 .)Zakai-Mashiach, Dromi & Al-Yagon, in press( 

 התרומה לתהליכי שילוב והכלה
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 ...המשך –סוגיות לדיון וחשיבה 

 

אקלים משלב נתרם   –תרומת תוכניות אלו ליצירת אקלים משלב  –עדיין ברמת המערכת 

בהקשרים  תלמידים רגשית המשלבות פעילויות קבוצתיות של -תוכניות למידה חברתיתבמידה רבה מ
החינוכיים לתמיכה ביחסי גומלין בקרב ילדים עם וללא לקויות ודרכי   הצוותיםהדרכת , חברתיים ואקדמיים

 .רגשית-פעולה ואסטרטגיות הצוותים לתמיכה בתהליכי למידה חברתית

 

 

יש   –הרצף שבין הכלה מלאה לבין שילוב באופנים שונים  –אופי השילוב למרכיב  -חשוב להדגיש 
מיעוט כיתות קטנות עבור ילדים עם  , לדוגמא)יעדיה והשותפים לה , תרומה לעיצוב תוכנית ההתערבות

 (.מטרות, סוג המסגרת( )מוגבלות שכלית

 

 

 .  מסגרות ייחודיות, כיתות קטנות, קבוצתי, רצף שבין הכלה לשילוב יחדני :דוגמא

 ...המשך –התרומה לתהליכי שילוב והכלה 

34 



 ...המשך –סוגיות לדיון וחשיבה 

 

 Caring School Community  
 

רגשית  -תוכניות למידה חברתית -למידת ערכים ויצירת קהילה תומכת  –המערכת ברמת 

שיתוף פעולה ומחויבות  , נקשרו בספרות ללמידה של ערכים ויצירה של קהילה המעודדת יחסים תומכים
 .לערכים משותפים

 

מונח זה כמעט ולא נחקר בהקשר לתהליכי הכלה ושילוב של ילדים עם לקויות ונדרש מחקר , באופן מפתיע
 .  נוסף בהקשרים אלו

 

 

  

 ...המשך –התרומה לתהליכי שילוב והכלה 
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 ...המשך –סוגיות לדיון וחשיבה 

 

 :מתבגר הלומד בתיכון, כך סיפרה אמא של עומר
עומר מקבל תמיכה  . לעומר בני יש מספר לקויות והוא משולב לאורך כל השנים במסגרות חינוך רגילות" 

 .   נרחבת מחוץ ובתוך המערכת

 .  כולל בתנועת הנוער, לאורך השנים אנחנו פועלים בכל דרך לשלב אותו

 .בתגובה שהשאירה אותנו בתחושה קשה, נתקלנו במערכת החינוכית, השנה

בשלב בחירת המגמה הוא ביקש להתקבל  , לכן.  התאטרוןאחד מתחומי העניין של עומר הוא מקצועות 
 .  התאטרוןלמגמת 

אמרה שהיא לא תאשר בקשתו כי יש חשש שעומר יפגע ברמה הגבוהה של המגמה ויפגע  , רכזת התאטרון
זו הייתה הפעם הראשונה שקבלנו ממורה תחושה שלא מקבלים את בננו כפי  . בהפקות של שאר התלמידים

 ".  שהוא נתפס כסוג של נטל, שהוא

 ...המשך –התרומה לתהליכי שילוב והכלה 
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 ...המשך –סוגיות לדיון וחשיבה 

 

הספרות המחקרית בוחנת יעילות התוכנית באמצעות שימוש במדדים שונים ואופני   –בחינת היעילות 
 .השוואה מגוונים עם מידות בקרה שונות

 

 .זמנית יש ממצאים מבטיחים לצד אתגרים שונים-התמונה שעולה הנה מורכבת ונראה כי בו

 

 .של הישגי התוכניות לחיי היום יוםסוגיית הקושי בהעברה עולה , לדוגמא
 

של תוכניות ההתערבות לאור הקשיים הכרוניים של   תועלת-עלותקושי להעריך מרכיבי  –סוגייה נוספת 
 .  חלק ניכר מהפרטים עם הלקויות והשינויים באופן ביטויים לאורך שלבי ההתפתחות השונים

 מידת היעילות של תוכניות ההתערבות
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 ....לפני סיום

, פירוש, קידוד)תרומת מרכיב הקוגניציה החברתית 
תפיסת נקודת המבט של , סקירת תגובות, מטרות
 ...(האחר

אפיון קשיים  
 ותוכניות

 

 לקריאה נוספת   
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מה קורה במעבר מהמסגרות החינוכיות לתקופות  
 ?  הבגרות הצעירה

 

, שירות לאומי, צבא, שנת שירות)מסגרות המשך 
 ?  תמיכה וסיוע –( השכלה גבוהה

 

 זוגיות ומשפחה  , חברים, פנאי, השלכות על תעסוקה

 

 מתואר משבר במעברים אלו –עבור חלק מהצעירים 

 

 

 מעגל החיים
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 ....לפני סיום



 

 .  עם הרבה מאד עזרה ותמיכה וטיפולים כל השנים. ספר רגיל-למדתי בבית"

הרגשתי שעושים לי טובה כשמזמינים אותי ואף . המצב החברתי שלי היה בינוני ומטה
 .פעם לא הייתה לי חברה טובה

 

 .  זה בית ספר רגיל ולא עבדו על הנושא החברתי

 

כולם לומדים באוניברסיטה או ....לצבא התנדבתי ואחרי השחרור נשארתי די לבד
 .נוסעים לטייל ולי אף אחת מהאפשרויות לא מתאימה

 (23, יעל" )לא שייכת לאף קבוצה, נשארתי לבד בלי מסגרת חברתית

מעגל 
 החיים
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 ....לפני סיום
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