
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוברת התקצירים
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 הקדמה

 

בשנים האחרונות עוברת מערכות החינוך בארץ ובעולם שינויים מבניים, ארגוניים 

כדי להתאים את עצמה לצרכי התלמיד המודרני. העניין מהווה נושא מרכזי  –ודידקטיים 

חינוך  –לדיון בכנסים חינוכיים ואקדמיים. בכנסים אלו נדונים, בין היתר, נושאים כמו 

נוכיים ושילוב טכנולוגיות בהוראה. תפקודים ניהוליים דיפרנציאלי, עיצוב מרחבים חי

 המחבר בין מושגים אלו.  -  מהווים את הגורם האקדמי, הקליני והחינוכי

 

הכנס מכוון לחוקרים, מטפלים, יועצות חינוכיות, עובדי הוראה, מנהלי מערכות חינוך 

מדינת ומעצבי מדיניות חינוכית ברשויות ובאגפי הפיקוח של מערכת החינוך ב

בכנס נשלב ממצאי מחקר, מסקנות מהתערבויות פסיכולוגיות וחינוכיות שנערכו   ישראל.

כיצד להכווין, ללמד ולטפח תפקודים  –בתחום וכלים פרקטיים לאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול 

 ניהוליים בקרב תלמידים. 

 

 הכנס בנוי משלושה מושבים, שבכל אחד הרצאות בנושא המושב: 

המושב הראשון עוסק בהמשגות ותיאור המושגים הקושרים תפקודי ניהול במחקר  -

 ובשדה. 

המושב השני, עוסק בחדשות משדה המחקר. יוצגו מחקרים חדשים שמאפשרים  -

הבנה עמוקה יותר של ההתמודדות של ילדים עם למידה , מתוך התבוננות על עבודת 

 תפקודי הניהול שלהם.

הושב השלישי, עוסק בתיאור התערבויות קליניות ופרקטיות בעבודה על תפקודי  -

 ניהול באמצעות הוראה, ניתוח יישומי התנהגות ותמיכה. 

בשלושת המושבים עובר כחוט השני החיבור בין המחקר והשדה בהבנת האתגרים בעיצוב 

 תפקודי ניהול של תלמידים.
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 ל מאורר גי"ד - תפקודי ניהול מתיאוריה לשדה
 

קוגניטיביות באמצעותם -( הינן מיומנויות נוירוExecutive functionתפקודים ניהוליים )

מערכת הקשב מנהלת את השימות הנדרשות מאיתנו. תפקודי ניהול נבדקים ונמדדים 

בכל הערכה פסיכיאטרית, תפקודית ולימודים. שימוש בתפקודים ניהוליים בצורה נכונה, 

של משאבים. במסגרת ההרצאה נכיר מספר מודלים תיאורטיים  אפשר ניצול יעיל יותר

 שנעשה להם שימוש קליני באיתור תפקוד של תלמידים ובבניית תוכנית התערבות. 

במהלך המפגש נעסוק בארבע מודלים תיאורטים שנמצא להם בסיס מחקרי וקליני 

 בהתערבות בתלמידים:

( שנעשה בו שימוש רב Barkley, 2012נכיר  את מודל הויסות של בארקלי ) .א

 בהדרכה וטיפול בתלמידים הסובלים מהפרעת קשב ולקויות למידה. 

( שנעשה בו שימוש Brown, 2007נכיר גם את מודל ששת הממדים של בראון  ) .ב

 נרחב בעבודת מרפאות בעיסוק. 

מבורך, שממנה פיתחה מבורך את -נכיר את מודל רשתות הקשב של צאל ושלו .ג

 ישי.מודל הפרופיל הקשב הא

קוגניטיבי שממנו פותח שאלון -ויסות ומטא –נכיר את מודל שתי הממדים  .ד

 (2010חברתי של מאור )-( והמודל הקוגניטיביBRIEFתפקודי ניהול )

 

חי ובאקדמי גליל -תלה האקדמית על המרצה: ד"ר גיל מאור, מרצה וחוקר במכלל

 ומנהל מכון ד"ר קשב.   CBTמערבי. מטפל 

 

 
  להבין את יכולת הקשב של שתלמידכם, ולעזור להם להשתפר

 מר ערן סנדל -
 
תמורות החלות כיום במשרד החינוך הישראלי אמורות להוביל לכך שכל מורה ידע ויוכל 

להתאים את המטלה הלימודית לתלמיד הזקוק לכך באמצעות ערוצי הלמידה המתאימים 

 עבורו באופן אישי. 

, מערכת חדשנית, פורצת דרך AXONTM-School-מערכת האל מול מטרה זו, פותחה 

בעולם החינוך, המאפשרת באמצעות בדיקת קשב קצרה וממוחשבת, את מיפוי פרופיל 

יכולות הקשב והלמידה של התלמיד, הכיתה והשכבה ועונה לצרכים העכשווים של מערכות 

ווית הלמידה חינוך בארץ ובעולם מבחינת היבטים של הוראה מותאמת אישית, שיפור ח

ובניית שיח אל מול ההורים ורתימתם לתכנית העבודה. הדוחות המתקבלים לאחר ביצוע 
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המבדק כוללים, מעבר למיפוי יכולותיו הקשביות של התלמיד, מערך המלצות המותאם 

אישית לתלמיד. המידע המתקבל מהווה בסיס לבניית תכניות עבודה אישיות וקבוצתיות 

 .יתרונות ברורים לגורמים השונים בתהליך עבור הצוות החינוכי עם

 
 . במבדק ביום הכנס, נעמיד עמדת התנסות כדי שהמשתתפים יוכלו להתנסות

 

בתחום הקשב, וסמנכ"ל מכירות חברת  מרצה בינלאומי ,סנדלערן מר  :המרצהעל 
  נוירוטק. 

 

 

 

החינוכית כמנהלת התערבות למיטביות הטיפול בפרט ובמערכת היועצת 

 ר הילית מייזל"ד - מתוך גישה אקולוגית

 

אלימות מינית בין : על שולחנה של היועצת החינוכית מונחים ללא הרף אירועים חריגים

האירועים . התנהגויות שאינן נורמטיביות, הזנחה והתעללות בתוך המשפחה, ילדים

י ההורים "בין אם ע, צ"הס או אחה"מגיעים לפתחה בין אם הם מתרחשים בין כתלי בי

זהו . ובין אם באמצעות מחנכי הכתות ומורים מקצועיים או ילדים במעגלי היכרות שונים

, המשפחה, תמיד תחילתו של מסע שבו היועצת מלווה בשיקול דעת וזהירות את הילד

. הס ומחוצה לו"אבחנה וטיפול בתוך בי, ינוכי במיקוד הקשייםוהצוות הח  מעגלי הפגיעה

מהו ? מהי המורכבות. תוך שהיא דואגת ליצירת אקלים חינוכי מיטבי עבור כל השותפים

כיצד היא טווה את כל החוטים לידי רשת ? מי הם השותפים? שיקול הדעת של היועצת

  ?ביטחון

  .על כך בהרצאה המלווה בדוגמאות מן השדה

 

אקדמית במרצה וחוקרת בחוג לחינוך , יועצת חינוכית, ר הילית מייזל"ד: המרצה על

 .גליל מערבי
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קשב סלקטיבי מרחבי ואסינכרון בין מערכות  מוחיות בקרב בוגרים עם 

ד"ר שי מנשה -דיסלקציה: מחקר אלקטרופיזיולוגי והתנהגות   

Spatial selective attention and asynchrony of cognitive systems in adult 

dyslexic readers: an ERPs and behavioral study. 

Shay Menashe 

 

The aim of this study was to gain additional knowledge about the asynchrony 

phenomenon in developmental dyslexia, especially when spatial selective 

attention is manipulated. Adults with developmental dyslexia and non-impaired 

readers underwent two experimental tasks, one including alphabetic stimuli (pre-

lexical consonant-vowel syllables) and the other containing non-alphabetic 

stimuli (pictures and sounds of animals). Participants were instructed to attend to 

the right or left hemifields and to respond to all stimuli on that hemifield. 

Behavioral parameters and event-related potentials were recorded. The main 

finding was that the dyslexic readers demonstrated asynchrony between the 

auditory and visual modalities when alphabetic stimuli were presented on the 

right hemifield. These results suggest that intact reading is linked to a 

synchronized auditory and visual speed of processing even when spatial 

selective attention is manipulated. The findings of the current study are 

discussed in terms of asynchrony between modalities as a neurocognitive marker 

in developmental dyslexia. 

 

 חי ובמכללת בית ברל. -תלעל המרצה: ד"ר שי מנשה, מרצה וחוקר במכללה האקדמית 

 

 

 ד"ר עדי ארבל - מחשבות על פרופיל קשבי ותפקודי ניהול הלמידה

הפרעת קשב הינה הפרעה הטרוגנית באתגריה, מאפייניה, תת הסוג, רמת חומרת הפרופיל 

הקוגניטיבי, מידת הקו מורבידיות עם לקויות/ הפרעות נוספות ומאפייני הסביבה שטבע 

ניהוליים הם אוסף של מיומנויות שתכליתן ניהול וייעול תהליכים חנן אותנו. תפקודים 

. כאשר התפקוד הקשבי נפגע, בחלק ניכר .Sakianis, et al)2017מורכבים וסימולטניים )
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מהמקרים נפגעת גם היכולת לנהל תהליכי למידה ולארגן את החשיבה. לגבי היבטים אלה 

 מידה.יועלו סוגיות דידקטיות וקוגניטיביות בהקשר לל

 

מאבחנת דידקטיץ . מרצה וחוקרת מכללת אורגנים, ר עדי ארבל"ד:  על המרצה

 . ומדריכה

 

 

מורים באופן -הילד שבי, הילד שבך: סטודנטים לומדים על יחסי הורים

 ד"ר יערה פיין - חוויתי

 

שיתוף ההורים במערכת החינוך גבר עם השנים, בעקבות שינוי הערכים השולטים בחברה, 

מבנה המשפחה, ההתפתחות הטכנולוגית ועוד. אולם, למרות ממצאים עקביים לפיהם 

מעורבות הורים בבית הספר תורמת להישגי הילד ולרווחתו, מורים רבים מתארים מערכת 

מעורבות ההורים בבית הספר כשלילית. לכן,  יחסים טעונה עם ההורים, ותופסים את

 ישנה חשיבות רבה להכשרת המתכשרים להוראה לעבודה מיטבית עם הורים. 

בחוג לחינוך מיוחד באורנים נדונה העבודה עם ההורים בשיעורי ההדרכה הפדגוגית. 

מאחר ומרבית הסטודנטים בתואר הראשון אינם הורים, חיפשנו דרך לימוד חוויתית 

את תחושת המעורבות שלהם בנושא הנלמד. סטודנטים בשנה ב' התבקשו לצייר  שתגביר

את מערכת היחסים בין הוריהם לבית הספר בהיותם ילדים )"פעם"(, ואת האופן בו הם 

תופסים כיום את מערכת היחסים בין ההורים למורים בבתי הספר )"היום"(. במחקר 

כן )מה מצוייר(, היחסים בין הדמויות ציורים, תוך התייחסות למאפייני התו 81נותחו 

)קירבה ומרחק, הפרשי גודל(, הצבעוניות, וכן להסברים המילוליים שכתבו הסטודנטים. 

ניתוח איכותני של תוכן הציורים העלה תימות סותרות בתוך כל תקופה. כך, התימות של 

ת כשתי "פעם" כללו כבוד למורה וגיבוי מוחלט שלו מההורים, תפיסת בית הספר והבי

מערכות נפרדות, לצד הדדיות ושוויון בין ההורה למורה. התימות של "היום" כללו 

תקשורת רציפה ושיתוף פעולה לצד תקשורת טכנולוגית מנוכרת, מתן גיבוי לתלמיד ולא 

למורה, והעדר גבולות לצד חוסר מעורבות הורית בחיי בית הספר. הגיוון בתימות 

את מערכות היחסים המגוונות המתקיימות בין המורה  והסתירות ביניהן מיטיבים לשקף

להורים שונים, וכן את האופן בו חוויות של סטודנטים שונים מילדותם מעצבות את 

תפיסותיהם בהווה. זאת בהתאמה לתיאוריות עכשוויות ביחס לקידום מעורבות הורים 

לשיתוף כלל חיובית בבית הספר, המצביעות על אחריות המורה ובית הספר למצוא דרך 

ההורים בחינוך ילדיהם, תוך הכרה במקומן של חוויות העבר בקרב המורים וההורים. 
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לכן, נראה כי השימוש בציור כבסיס לדיון רחב ומעמיק בנושא מעורבות הורים בבית הספר 

הינו מתודה שימושית, שמאפשרת לכל סטודנט לחקור את תפיסותיו האותנטיות בנוגע 

לקיים בקבוצת ההדרכה דיון משותף המחבר בין מגוון התפיסות  לנושא זה, ולאחר מכן

והחוויות של הסטודנטים לתיאוריות העיקריות בתחום ולכלים מעשיים בהם ניתן לקדם 

 מעורבות הורים חיובית במסגרת החינוכית. 

 

על המרצה: ד"ר יערה פיין, מרצה וחוקרת במכללת אורנים, ראש החוג לחינוך מיוחד 

 ים. במכללת אורנ

 

 

                                  מארג מובנה של תוכנית הלימודים במכינות הקיץ במדעי החברה והרוח,

 גב' יעל מלצר -חי -לסטודנטים עם ליקויי למידה בתל

 

מרכז תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה,  -חוסן ,מצוינות , מימוש , העצמה  -חממ"ה

הוא המוסד הראשון והיחיד מסוגו  1995-חי. מרכז התמיכה נוסד ב-המכללה האקדמית תל

בישראל, המרכז משמש מודל וספינת הדגל של עמותת "לשם" בהקמת מרכזי התמיכה 

 בארץ.  

 

 ות להשכלה גבוהה לאוכלוסיות בוגרים עם ליקויי למידה.החזון: מתן הזדמנות שווה ונגיש

 

המטרות: פיתוח וחיזוק יכולת ההתמודדות של סטודנטים עם ליקויי למידה במילוי 

מטלות אקדמיות, במטרה למצות את הפוטנציאל האישי של כל אחד כדי להתקבל 

במהלך ללימודים אקדמיים  ולסיים בהצלחה ולצמצם למינימום את הסיכוי לנשירה 

 הלימודים. 

 

התפיסה השיקומית של מרכז חממ"ה , הינה הוליסטית ביסודה, כאשר התמיכה הניתנת  

מכילה אלמנטים של תמיכה אקדמית, תמיכה רגשית ותמיכה באמצעים טכנולוגיים, 

התמיכה מתמקדת בהקניית מיומנויות מטה קוגניטיביות  של "ללמוד איך ללמוד" 

 ( ..Robinson& Aronica. 2009ובינסון )וה"אלמנט" לשיטתו של קן ר

 

מכינות. מכינות הקיץ  25התקיימו  2019, ומאז ועד 1995-המכינה הראשונה נחנכה  ב

מיועדות להכנת סטודנטים עם ליקויי הלמידה שאין להם  תנאי קבלה להשתלבות 
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 חי. המכינה מרוכזת, משתתפים בה בד"כ בוגרי -בלימודים בכל החוגים האקדמיים בתל

  ( . 2016 צבא בתנאי פנימייה. ו/או דיור באזור. )מלצר,

היבטים תאורטיים  -כל פעילויות המכינה מתמקדות סביב הקורס האקדמי "עם ועל

ומעשיים בלקויות למידה"  שמקנה נקודות זכות אקדמיות. הקורס מהווה מפגש עם ידע 

הלמידה )מלצר אקדמי ומחקרי באמצעות לימוד מעמיק של נושא הדיסלקציה ולקות 

קריאה,  –(. הקורס האקדמי נתמך ומסונכרן על ידי הקורסים השונים: אוריינות 2016

(, תמיכה  2013( אסטרטגיות למידה )צורי ברוט 2016וכתיבה אקדמית, )דהן ומלצר 

להפרעת קשב וריכוז  (Coaching)(, ניהול הקשב,, סדנת אימון 2000והעצמה רגשית )עינת 

(. 2006סיוע ולימוד יישומיי המחשב וטכנולוגיות מסייעות )טמיר,  (.2012)רייטקופ, 

( . הסטודנטים נדרשים ליישם הלכה למעשה את  2016ופעילות הרפיה ויצירה )מלצר 

הנלמד בקורסים השונים. בכל אמצעי הלמידה האקדמיים אתם יפגשו במהלך הלימודים 

 באקדמיה. 

ידה מותאמת בהתייחס לסגנון הלמידה  במכינה מושם דגש מיוחד על בחירת סביבת למ

( 2004קוגניטיבית העוסקת בחקר עצמי )טבקמן -האישי ותוך התייחסות למודעות המטה

,שימוש באמצעי למידה, ומיומנויות למידה תוך כדי התנסות בחוויות הצלחה מול חומר 

הלימוד האקדמי, התנסות חברתית בעבודה צוותית, והתנסות בדרכי הרפיה. מתוך 

מונה  שכל אלה יביאו לשיפור הלמידה, שינוי בדימוי העצמי ובמיומנויות החברתיות הא

(. מתוך הכרה שחשוב ליידע את הסביבה הקרובה ללומד, מהם הקשיים 2016)מלצר,

והדרכים לתמיכה מתקיים במסגרת המכינה יום סדנאי לבני המשפחה בהם הם עוברים 

וחוויות בעלות אפקט מעצים ולעיתים גם  גם  בנפרד וגם יחד עם הבנים והצוות שיחות

 מטלטל.

 

במהלך השנים  נערכו  מחקרים  מלווים בעיקר  של אנשי מקצוע מקרב צוות מרכז חממ"ה.  

 .(2019)         ,שבדקו והשוו את התקדמות הסטודנטים ואת מידת שביעות הרצון שלהם

Meltzer   & Raveh  ,Sarid 

מתוך נתוני המחקרים עולה שרוב הסטודנטים בוגרי המכינות נשארו ללמוד באקדמיה, 

חי השתלבו בכל מגוון החוגים  -חי, רוב  הנשארים במכללה האקדמית תל-רובם בתל 

 -והרוח וכ מהסטודנטים השתלבו בפקולטה למדעי החברה  60% -שהמכללה הציעה, כ

בפקולטה למדעים. הנשירה מהלימודים, האקדמיים היא נמוכה ואחוז גבוה  40%

 מהסטודנטים ממשיכים ללימודים מתקדמים. 

 

*בהרצאה אתרכז בהצגת עקרונות תוכנית סביבות הלמידה של המכינה, שהתגבשו משך 

דות השנים עם אנשי המקצוע בתחומים השונים, בלימוד הקבוצתי, הפרטני, ובעבו
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האישיות, וכן באיכויות של עבודת הצוות בבניית תוכנית המכינה, ישיבות שבועיות 

לבדיקת ההתכנות, כמו גם ההתקדמות והשינויים בתוכנית, בקרה על הפעילות המשותפת 

וכן התייחסות להערכה . הכוללת שיעורי בית , תרגול פרטני וכתיבה והצגת פרויקטים

 ואילך .  -1997את פעילות המכינות  מ המקצועית של מכון חיצוני שבדק

 סימוכין :

(. קורס "אוריינות כתיבה אקדמית" במכינה המרוכזת לסטודנטים עם ליקויי 2016) י׳,מלצר ,א׳ ,דהן

, חי.בתוך: שמר, א', רוזנפלד,י' דהן, א' והלווינג-למידה  מרכז התמיכה חממ"ה המכללה האקדמית תל 

אביב, -א' )עורכים(, מה כבר עשינו? סיפורי הצלחה מתוך מרכזי תמיכה לסטודנטים עם לקויי למידה, תל

 מכון  מופ"ת.

קוגניציה , מודעות: מרכיב המודעות אצל מתבגרים ובוגרים עם ליקויי למידה -(. מטה 2004טבקמן, מ' )

 ם : האוניברסיטה העברית. . עבודה לשם קבלת תואר שני. בית ספר לריפוי בעיסוק . ירושלי

( .הטכנולוגיה המסייעת להעצמת הנגישות ללמידה אקדמית ביחידה לטכנולוגיות 2006טמיר ,ר' ,)

 מסייעות, מרכז תמיכה לסטודנטים לקויי למידה המכללה האקדמית תל חי ) מסמך פנימי(.

 - ומימושו קדמיה החלוםבא למידה ליקויי עם בסטודנטים תמיכה של הוליסטי (. מודל2015מלצר, י'. )

עוצר בתום עשרים שנה" ,סיכום עשרים שנות פעילות עמותת "לשם"  שלא פיתוח של שנה עשרים

 .חי-ומורשתה ,מחשבות ,חוויות, עשיה , חוברת מאמרים המכללה האקדמית תל

 (. מפתח לדלת נעולה, לפרוץ את מחסום הדיסלקציה,  ת"א: הקיבוץ המאוחד. 2000עינת, ע. )

,  מסמך 2013( חקר עצמי לשיפור כישורי הלמידה,  מכינת קיץ של מרכז חממ"ה 2013ברוט, ד',) צורי

 פנימי .

 אביב :הוצאת  "אח".-( להקשיב להפרעת הקשב. תל 2013רייטקופ ,א' )

Robinson, K'. Aronica, L',.( 2009). The Element: How Finding Your Passion Changes 

Everything . Pinguin Book Ltd. 

Sarid ,M'. Meltzer Y' , Raveh, M'. (2019). Academic Achievements of College Graduates With 

Learning Disabilities Vis-a-Vis Admission Criteria and Academic Support, Journal of 

Learning Disabilities, First Published November 1,2019 
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 אילנה רייטקופ 'גב - תפקודי ניהול והבעה בכתב

 

תפקודי ניהוליים מעורבים בכל המשימות והתפקודים הלימודיים שלנו. ההרצאה תתאר 

, ואת פיתוח את חשיבותם של התפקודים הניהוליים בפיתוח מיומנויות ההבעה בכתב

 המודעות לתפקדים אלה ככלי עבור הלומד. 

 

מאמנת מבוגרים, עובדת בצוות התמיכה של החממ"ה  –אילנה רייטקופ  'גב :המרצהעל 

 חי. -תל ה האקדמיתבמכלל

 

 
 ( ABAעיצוב אקלים חינוכי באמצעות ניתוח יישומי התנהגות )

 מר אבנר נמרוד משה - כמארגן סביבה
 

 

ניתוח יישומי התנהגות היא התערבות חינוכית , באמצעותה מסייעים לתלמידים עם 

קשיים התנהגותיים לשפר את תפקודם. הנחת היסוד, שהתנהגות היא עניין של זיקה בין 

צוות חינוכי וילדים. בין תפקידיו של מנתח ההתנהגות הוא לארגן  –התלמיד לסביבתו 

את התנהגותו. שינוי בארגון הסביבה, לצד טיפוח סביבה עבור הילד, שתסייע לו לשפר 

מהווים אבני בוחן בבניית תוכניות התערבות חינוכיות. אלו  –הקשר האישי עם הסביבה 

 מדדים שמשפיעים על תפקודי הניהול הנלמדים של התלמיד.

בהרצאה נבחן תיאור מקרה של התערבות חינוכית בגן ילדים. באמצעותו נלמד כיצד ארגון 

 מסייע בשיפור תפקודי ניהול והתנהגות של התלמידים.  סביבה 

 

(, מנתח התנהגות ומורה לחינוך MAקרימינולוג קליני ) –מר אבנר נמרוד משה  :המרצהעל 

 מיוחד במשרד החינוך.  


