
 

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעי�

 יזמה למחקר יישומי בחינו�ה

 

1 

 ג"בטבת תשע' י

 2012 בדצמבר23

 

 

 "תנהגותהתערבויות טיפוליות בילדי� בעלי בעיות או הפרעות בה"וות המומחי� בנושא צ

  

1קולות קוראי� לסקירות מדעיות
 

 

 

 � העוסק בנושא של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעי� הקימה צוות מומחי�היזמה למחקר יישומי בחינו

הצוות הוק� בהזמנת השירות הפסיכולוגי ". התערבויות טיפוליות בילדי� בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות"

 .על מנת להרחיב ולהעמיק את הידע העומד לרשות אנשי המקצוע בנושא, הייעוצי

בכפו� .  סקירות מדעיות שישמשו אותו בדיוניומזמי�, באמצעות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעי�, הצוות

 .בש� המחבר ובאחריותו, ות האינטרנטייתכ� שהסקירות תועמדנה לרשות הציבור באמצע, להחלטת הצוות

� ).ב"ג� עד סו� י(כל הקולות הקוראי� מתייחסי� לילדי� ובני נוער במערכת החינו� .  קולות קוראי�חמישהלהל 

 

 )סקירה מקפת (הידע הקיי� על התנהגות מפריעה אצל תלמידי� במערכת החינו�. 1

ות  התנהגות מפריעה של תלמידי� במערכת החינו� הידע הקיי� על תכניות יעילות ומועילות למניעת בעי. 2

 � )סקירה מקפת(ולטיפול בה

הידע הקיי� על הממשק בי� מערכת החינו� לבי� משפחות של תלמידי� בעלי  בעיות או הפרעות בהתנהגות . 3

 )סקירה מצומצמת(

 ול בה� במערכת החינו�הטמעת הידע הקיי� על התפתחות� של ילדי� בעלי הפרעות קשב וריכוז ועל דרכי הטיפ. 4

 ) סקירה מצומצמת(

 ).תקציר(חוות דעת מבוססת אמפירית על התערבויות טיפוליות בתלמידי� בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות. 5
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 )סקירה מקפת (ידע הקיי� על התנהגות מפריעה אצל תלמידי� במערכת החינו�ה. 1

 disruptive(ת בהתנהגות טרת הסקירה היא להציג את הידע המדעי הקיי� על התפתחות� של בעיות והפרעומ

behaviors & disruptive disorders (בכלל זה הפרעות מסוג של  , של ילדי� ובני נוער בבית הספרOppositional 

Defiant Disorder   ו*Conduct Disorder  

 .   סקירה תכלול את הסקירות השיטתיות וסקירות הספרות העדכניות בתחו�ה •

, מורבידיות*ק+, אטיולוגיה, אבחנה מבדלת,  על טקסונומיה של ההפרעההסקירה תציג את הידע העדכני •

 .גורמי סיכו� והגנה, מסלולי התפתחות

). יסודיי�*בשנות הלימוד  בבתי הספר העל(סקירה תתייחס לתהליכי� התפתחותיי� מינקות ועד בגרות ה •

 .ת הנדונותלהמשכיות וליציבות של הבעיות וההפרעו, הסקירה תציג מידע הנוגע לשכיחות

, ספרי*אקלי� בית(הסקירה תכלול התייחסות לדרכי� שבה� מאפייני� של חוויית הילד בבית הספר  •

עשויי� להפחית או להחמיר את ביטויי ) חשיפה לאלימות בבית הספר ואחרי�, יחסי� ע� המורי�

 .ההתנהגות המפריעה

הסקירה . חברתי*סיכופ*ממדית על ההתפתחות בהתא� למודל הביו*הדגש הוא על הסתכלות רב •

,  התפתחותית(הביקורתית תכלול התייחסות לספר,ת ממגוו� תחומי הידע הרלוונטיי� כגו�  פסיכולוגיה 

 .אנטומיה*נירו, פסיכופתולוגיה, )אינטגרטיבית, הומניסטית, קוגניטיבית

 

אצל תלמידי� במערכת הידע הקיי� על תכניות מניעה וטיפול יעילות ומועילות בבעיות של התנהגות מפריעה . 2

 � ).סקירה מקפת(החינו

סקירה תסכ� באופ� ביקורתי ממצאי� מחקריי� על תכניות מניעה והתערבות שנמצאו יעילות ומועילות בטיפול ה

כולל מי שאובחנו כסובלי� , של ילדי� ובני נוער במערכת החינו�) disruptive behaviors(בהתנהגויות מפריעות 

 .Conduct Disorder *ו  Oppositional Defiant Disorderמהפרעות של 

 .   סקירה תכלול את הסקירות השיטתיות וסקירות הספרות העדכניות ַ.תחו�ה •

 הדגש הוא על תכניות מניעה והתערבות המיועדות לתלמידי� ואשר יושמו במסגרת מערכת החינו�   •

)   schoolbased (פעולה ע� מערכת החינו�  בעול� ובא � .ר/או בשיתו

 .יסודיי�*מילדי הג� ועד למתבגרי� בבתי הספר העל, סקירה תכלול את כל טווח הגילאי�ה •

כולל אלה המבוססות על טיפול אינדיווידואלי , הסקירה תכלול התייחסות למגוו� התכניות הקיימות •

יות טיפול באומנות וכל שיטת טיפול אחרת שיש עדויות אמפיר, הדרכת הורי�, טיפול משפחתי, וקבוצתי

 ).effectiveness & efficacy(ליעילותה ומועילותה 

תו� התייחסות למערכי , הסקירה תציי� באופ� מפורט מה עצמת העדויות הנוגעות להתערבויות השונות •

 ).מחקרי אור�, כגו� מחקרי� ניסויי�(המחקר שעליה� ה� מבוססות 
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*ת של תכניות ההתערבות בתתעל יעילות� הדיפרנציאלי, ככל שהוא קיי�, הסקירה תתייחס למידע •

 . אוכלוסיות שונות*וכ� לצור� בהתאמת דרכי ההתערבות לתת, אוכלוסיות שונות

• �מבחינת , הסקירה תכלול מידע על מה שנדרש מהמטפל, אשר לתכניות שיש עדויות על יעילות� ומועילות

ומבחינת ההכשרה , )ב"פסיכולוג וכיו, יוע/ חינוכי, עובד סוציאלי, הכשרה כמורה(הכשרה מקצועית 

 .הייעודית הנדרשת לביצוע ההתערבות

 

הידע הקיי� על הממשק בי# מערכת החינו� לבי# משפחות של תלמידי� הסובלי� מבעיות והפרעות בהתנהגות . 3

 )סקירה מצומצמת(

מודלי� ודרכי התערבות הנוגעי� לנקודות המפגש , טרת הסקירה היא תיאור ובחינה של מחקרי�מ •

 .לבי� משפחות לילדי� בעלי בעיות והפרעות בהתנהגות) ב"י*ג�(ה בי� מערכת החינו� והאינטראקצי

ותסקור את מגוו� דרכי ההתערבות , הסקירה תדו� במשפחה כגור� סיכו� וכגור� חוס� בהפרעות התנהגות •

 מצד –תו� תיאו� ע� מערכת החינו� , הנמצאות על פני הרצ� שבי� חתירה לשינוי במערכת המשפחתית

 מצד שני –תו� תיאו� ע� המערכת המשפחתית , ובי� התערבויות החותרות לשינוי במערכת החינו�, אחד

 ).ב"וכיו, בפעילות המער� המסייע,הורה*בהקשרי� של יחסי מורה, לדוגמה(

נקודות התורפה והתהליכי� הדיספונקציונליי� העלולי� , הסקירה תציג מצד אחד את הידע על הכשלי� •

ומצד שני תציג את הידע האמפירי הקיי� על , � המערכת החינוכית לבי� המשפחהלהתפתח בממשק שבי

 � .את המשפחה לשיתו� פעולה ע� אנשי המקצוע) engage(' לגייס ולערב'הדרכי� שבה� נית

•  �הסקירה תבח� את הנושא מתו� זוויות הראייה של מערכת היחסי� בי� המשפחה לבי� הילד ובינה לבי

את המשפחה ) engage(' לגייס ולערב'וחד תסקור את הידוע בשאלה כיצד נית� ובמי, בתי ספר וגני�

 . לשיתו� פעולה ע� אנשי המקצוע

על הסקירה לתת דגש ובולטות להיבטי� הנוגעי� לממשק ע� הפסיכולוגי� החינוכיי� והיועצי�  •

 . החינוכיי� במערכת הגני� ובתי הספר

 

 בעלי הפרעות קשב וריכוז ועל דרכי הטיפול בה� במערכת הטמעת הידע הקיי� על ההתפתחות של ילדי�. 4

� ). סקירה מצומצמת(החינו

הסקירה תבח� את , אור הקשר הקיי� בי� הפרעות קשב וריכוז לבי� הפרעות ובעיות התנהגות של ילדי�ל •

המודלי� והתכניות שמטרת� לייש� את המשמעויות של הידע הקיי� על הפרעות קשב וריכוז בתכניות 

 .ה ולטיפול בהפרעות התנהגותלמניע

 .תחובה עד ומגיעות עד גיל ההתבגרו*ראיות שמתחילות בגיל טרו�*סקירה תסתמ� על תכניות נתמכותה •

תו� התייחסות למערכי , סקירה תציי� באופ� מפורט מהי עצמת העדויות על ההתערבויות השונותה •

 .)מחקרי אור�, כגו� מחקרי� ניסויי�(המחקר שעליה� ה� מבוססות 
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 )תקציר (חוות דעת מבוססת אמפירית על  התערבויות טיפוליות בתלמידי� בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות. 5

אנשי מקצוע ואקדמיה מוזמני� להגיש תקציר של חוות ,נוס� על הקולות הקוראי� לסקירות ובנפרד מה�ב •

 .דעת מנומקת בנושאי העיסוק של הצוות

 . אמפיריות שמקורותיה� יצוטטו כמקובל במאמרי� מדעיי�על חוות הדעת להתבסס על עדויות  •

 ). לא כולל את רשימת המקורות( מילי� 1,000התקציר יהיה בהיק� של עד  •

במטרה לבחו� את הכללתה בחומרי� , הוועדה עשויה לפנות למגיש חוות הדעת ולבקש הרחבה שלה •

 . לא יוצע תשלו� עבור חוות הדעת המקצועית. שיונגשו לציבור

 

 אפייני הסקירות המבוקשותמ

בעבודות , בדוחות של גופי� מתערבי�, בספריות, ל הסקירה לכלול חיפוש במאגרי מידעע: סקירה רחבה. 1

הסקירה תכלול סיכו� אינטגרטיבי . ובמקרה הצור� ג� באמצעות שיחות וראיונות להשלמת מידע, דוקטור

צעות המחבר לאינטגרציה ולמשמעויות של תו� הבחנה ברורה בי� הצגת הממצאי� לבי� ה, של ממצאיה

 .סקירהה

הסקירה תכלול רישו� מסודר . ל הסקירה לכלול לפחות חיפוש במאגרי מידע אלקטרוניי�ע: סקירה מצומצמת. 2

 . של הממצאי�

 

 נוהל ביצוע הסקירות

 :ההצעה תכלול. 23.1.2013יש להגיש עד ) בעברית,  מילי�1,500עד  (הצעות מקדמיות .1

 רות חיי� של מגיש ההצעהוק) א(

על הסוקרי� לבצע חיפוש לפחות באחד ממאגרי הידע הבוחני� . רשימה של מילות החיפוש ושל מנועי החיפוש) ב(

 Best Evidence Encyclopedia ,Campbell Corporation ,What Works–אפקטיביות בחינו�

Clearinghouse , אוEPPI-Centre 

 ראשי פרקי� להצעה המלאה) ג(

 ביבליוגרפיה ראשונית) ד(

 . ברי הצוות ה� שישפטו את ההצעות המקדמיותח

כ� היא עשויה לבקש .  שומרת לעצמה את הזכות לא להשתמש א� לא באחת מ� ההצעות המקדמיות שתוגשנה יזמהה

 .תוספות או שילוב הצעות שונות לקראת קבלת מתווה סקירה שאותה תהיה  מעוניינת לממ�, שינוי דגשי�

הצוות יפרס� את החלטותיו בעניי� ההצעות המקדמיות עד יו� . קירה מלאהסההצעה שתיבחר יוזמ� לכתוב מציע 

7.2.2013 

וטיוטת סקירה מצומצמת , ) עמודי�35*50( מילי� 20,000 עד 14,000טיוטת סקירה מקפת תהיה בהיק� של . 2

 ויצור� לה� תקציר בעברית ובאנגלית ,הסקירות תיכתבנה בעברית.  מילי�20,000 עד 10,000תהיה בהיק� של  

 נקודות ישמשו לכתיבה 11בגודל  TNR נקודות וגופ� 12גופ� דוד בגודל ). כשני עמודי�( מילי� 800בהיק� של עד 

המחבר ימסור .  של שתי שורות–ובי� פסקות , הרווח בי� שורות יהיה של שורה וחצי. העברית והאנגלית בהתאמה

18.4.2013*לא יאוחר מ, אלקטרונית(לאחר שהצוות יודיע  מונה שבועותשא יאוחר מאת טיוטת הסקירה המלאה ל

 . על אישור ההתקשרות ע� כותב הסקירה) 

בתו� כשבועיי� מיו� הגשת הטיוטה יקבל המחבר הערות ובקשות .טיוטת הסקירה תוגש לשיפוט עמיתי�. 3

של ההנחיות ) אלקטרונית(יי� לאחר קבלה על המחבר להגיש את הסקירה המתוקנת לא יאוחר משבוע. לתיקוני�
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את צוות  סקירה המתוקנתהתשמש , לאחר שיאושר כי הכותב מילא אחר הנדרש בהערות השופטי�. 4. לתיקוני�

או לצרפה , באמצעות האינטרנט, הצוות עשוי להחליט על הנגשת הסקירה ג� לציבור הרחב. המומחי� בדיוניו

זכויות היוצרי� על המסמ� יהיו שייכות לאקדמיה . יו� עבודתוכנספח למסמ� המסכ� שיכתוב לקראת ס

 .כמקובל, מחבר הסקירה יורשה לעשות בה שימוש בפרסומי� מדעיי�. הלאומית הישראלית למדעי�

ואזכור ש� היזמה יהיה כפו� ,י,תר למחבר לעשות בה שימוש, א� הצוות יבחר שלא להנגיש את הסקירה לציבור. 5

ימלא , א� הצוות יקיי� יו� עיו� או סדנה ויבקש מהמחבר להציג את עבודתו.   של הצוותלאישור מפורש וכתוב

 . המחבר אחר בקשת הצוות

תשל� סכו� של  יזמהה. תיעשה על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעי� יזמההההתקשרות בש� . 6

הסכו� ישולמו כשהצוות  מ50%: תמורת סקירה מצומצמת5  5000תמורת סקירה מלאה  וס� של  5 25,000

והיתרה תשול� ע� אישור צוות המומחי� וועדת ההיגוי של , יאשר שקיבל את טיוטת הסקירה לשביעות רצונו

היזמה שהיתה התייחסות מלאה להערות השופטי� ושהתקבל   נוסח מתוק� וערו� לשביעות רצונ� של חברי 

 .הצוות והוועדה
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