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 רקע
אחת המשימות המרכזיות של מערכת החינוך היא לתת מענים איכותיים לתלמידים הסובלים 

 המקשיים התפתחותיים בתחומים רגשיים, חברתיים, פיסיים או קוגניטיביים. תלמידים אל

ית ספרית ועל כן מצויים בסיכון גבוה.  העמותה לתפנית בחינוך מתקשים להשתלב במסגרת הב

פיתחה בשנים האחרונות תכנית חינוכית אשר מעניקה לתלמידים מתקשים בגני ילדים ובבתי ספר 

יסודיים טיפולים פרטניים המותאמים לקשת רחבה של ליקויים תפקודיים והתפתחותיים. עם 

(, תקשורת וקלינאיות יותרפיהזפי, בעיסוק יפוים )ררפואיי-נמנים טיפולים פרא הטיפולים אל

טיפולים רגשיים וחברתיים )טיפול באומנות, טיפול בבעלי חיים, טיפול במוסיקה, דרמה ועוד(. 

התכנית, אשר מופעלת במסגרת מיזם רבדים  ותכנית מיל"ת, מניחה כי טיפול פרטני ושיטתי 

פור משמעותי בתפקוד הלימודי שלו ובתוך כך המותאם לצרכים של המטופל יוביל בטווח הקצר לשי

 לשיפור בהישגיו הלימודיים.  

 מטרת המחקר 
מהמשאבים המופנים לבתי הספר במיזם מוקצים לסוגים  25%-כ ,בהתאם למדיניות מיזם רבדים

מחקר זה הייתה לבחון את מידת האפקטיביות  תשונים של טיפולים מכווני פרט ואבחונים. המטר

 כן את מידת השפעתם על הישגים לימודיים. של הטיפולים ו

 מתודולוגיה 
במהלך  פרטנייםשל תלמידים שקיבלו טיפולים  למחנכיםלצורך המחקר פותח שאלון מקיף שהועבר 

לפני מדדי תפקוד לימודי,  8-שנת הלימודים תשע"ב. השאלון בחן את תפקודם של המטופלים ב

בתי ספר במסגרת  8-תלמידים הלומדים ב 146כלל  מחקרהסוף שנה(. /  הטיפול )תחילת שנה ואחרי

 מיזם רבדים. 

  מרכזיים ממצאים 

לאחר שנת  4 לעומת 3.5לפני הטיפול עמד על )סימפטומים( הכללי  התפקוד הלימודיממוצע  .1

ההתקדמות קצב בהם  ,. שיפור בסדר גודל זה הינו משמעותי בתחומי טיפול אלהטיפול אחת

קרים דומים שפורסמו בעולם נמצא אפקט קטן יותר מאשר כראיה לכך, במחמאוד.  איטי

 האפקט שנמצא במחקר הנוכחי. 

 8מתוך  7-נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין מצבם של המטופלים לפני ואחרי קבלת הטיפול ב .2

 המדדים שנבחנו. 

בעיקר  ,הטיפולים מכווני הפרט משפיעים באופן מובהק על הישגים לימודיים במקצועות הליבה .3

 בקרב תלמידים חלשים. 



  
 

 (N=146)אופן תפקוד המטופלים לפני ואחרי הטיפול 

 

 (N=146) הישגי התלמידים החלשים בתחומי הליבה לפי דיווחי המורים לפני ואחרי הטיפול

 

קבלת  מהמטופלים נמצאה דרגת חומרה גבוה יחסית של בעיות תפקוד המצדיקות 83%בקרב  .4

 .והזכאים ל אלההם בדרך כלל  טיפול מכוון פרט. מכאן שהתלמידים המקבלים את הטיפול

במרבית המקרים, ככל שתקופת הטיפול ארוכה יותר כך עלתה רמת האפקטיביות של הטיפול.  .5

 קרי, השיפור בתפקוד של תלמידים שקיבלו טיפול במשך למעלה משנתיים נמצא גבוה יותר. 

בסבירות גבוהה כי היחס בין עלות הטיפולים לתועלת המופקת מהם הוא  גבוה ניתן לומר  .6

-וחיובי ביחס לאלטרנטיבות אחרות. אומדן עלות הטיפול הממוצעת לתלמיד לשנה מסתכמת בכ

 . 12.5%בעוד האפקט הממוצע שמשיג הטיפול עומד על   ₪ 528

 המלצות   

מחודשת על תהליכי המיון והמעקב אחר מומלץ לבצע בבתי הספר במיזם "רבדים" חשיבה  .1

אסטרטגית שאלות הקשורות במינון  תבחןהישגי הטיפולים. בד בבד, מומלץ שהנהלת המיזם 

 הטיפולים ומשכם. 

במחקר נמצא כי מרבית הטיפולים הניתנים לתלמידים כיום הם טיפולים באמנות וטיפול בבעלי  .2

לסייע לבתי הספר מומלץ י התלמידים חיים. כדי להגביר את מידת התאמת הטיפולים לצורכ

 על ידי הנגשה של בעלי מקצוע. להרחיב את תמהיל הטיפולים המוצעים להם 

מומלץ להמשיך ולהרחיב את הבחינה השיטתית של אפקטיביות הטיפולים באמצעות כלי  .3

 וזאת כדי להגביר את רמת התקפות של הממצאים.  ,ההערכה נוספים ובקרב קהלים נוספים

 קנה מרכזית מס
על בסיס הראיות שנאספו במחקר נראה כי הטיפולים הניתנים לתלמידים במסגרת התכנית 

אפקטיביים בשיפור התפקוד הלימודי הכולל של מרבית המטופלים. מעבר לכך, ניכר כי השיפור 

   בתפקוד הלימודי הכולל תורם לשיפור בהישגים הלימודיים של תלמידים חלשים במקצועות הליבה. 


