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 ידע ורקע תיאורטי

 

 סקירה מדעית אודות בעיות התנהגות:

בקרב  הידע הקיים על התנהגות מפריעה

, ד"ר גבריאל בוקובזה) תלמידים במערכת החינוך

 (מטעם היזמה למחקר יישומי בחינוךסקירה מוזמנת 

 הקישור לסקיר

הידע הקיים על תכניות מניעה וטיפול יעילות 

ומועילות בבעיות של התנהגות מפריעה אצל 

, ד"ר גבריאל בוקובזה)תלמידים במערכת החינוך 

 (מטעם היזמה למחקר יישומי בחינוךסקירה מוזמנת 

 הקישור לסקיר

הממשק בין מערכת החינוך למשפחות עם ילדים 

 בעלי בעיות או הפרעות התנהגות 

(Abigail Gewirtz, Ph.D., L.P.  מטעם היזמה סקירה מוזמנת

 (למחקר יישומי בחינוך

 באנגלית  הקישור לסקיר

התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או 

הפרעות בהתנהגות: מניעה והתמודדות, בעולם 

)ריכז וערך: עודד בושריאן, ובישראל, הלכה ומעשה 

 (היזמה למחקר יישומי בחינוך

 בערבית הקישור לסקיר

 

 

 

http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23056.pdf
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23052.pdf
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23053.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Beaiot_Hitnahagut/Yeda%20_Vereka_Teoreti/Aravit_Mahamar_Yozma.pdf
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 עבודה עם ילדים עם בעיות התנהגות בגיל הרך:

 ללמוד בגן אמפתי רגשי אקלים ליצירת ב"א

, האוניברסיטה ליהי גת)ד"ר  בקבוצה ביחד לחיות

 (העברית

 קישור למאמר

התמודדות רגשית של הגננות עם הילד המאתגר 

מית תל דלה האק)ד"ר מירב חן, נעה דוד, ותמר גולומב, המכל

 חי(

 קישור למאמר

 אין ילדים רעים? על תכונות של קהות לב

 )ד"ר ליאור סומך( 1בילדות המוקדמת

 קישור למאמר

ות בגיל הרך: התערבות מוקדמת בבעיות התנהג

יואל  'פרופ) תכנית התקשרו"ת להכשרת הורים

 (, פורסם באתר "פסיכולוגיה עברית"אליצור

 קישור למאמר

 

 התערבות צוותים חינוכיים טיפוליים עם ילדים עם בעיות התנהגות:

לעזור לילדים עם קשיים  :בפח הכוונות הטובות

 (חלי ברק שטייןד"ר ) במערכת החינוך

 קישור למאמר

 תלמידים להכלת מקביל בתהליך מורים להכיל

 (חלי ברק שטיין)ד"ר 

 קישור למאמר

פורסם באתר , ד"ר אורית אלפי) לאן נוליך את העלבון?

 ("פסיכולוגיה עברית"

 קישור למאמר

בעקרונות פסיכולוגיית העצמי בטיפול שימוש 

בבעיות התנהגות במסגרת עבודתו של 

עירית חגי ) הפסיכולוג החינוכי בבית הספר: חלק א'

 (פורסם באתר "פסיכולוגיה עברית", ויהודה חגי

 קישור למאמר

 

 

                                                             
1

 בישראל הפסיכולוגים הסתדרות של המקצועי העת כתב -"פסיכואקטואליה"ב לראשונה פורסם המאמר 
 . 2013 יולי גיליון(, י"הפ)

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Beaiot_Hitnahagut/Yeda%20_Vereka_Teoreti/Mahamar_Aklim_Empathy_Gan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Beaiot_Hitnahagut/Yeda%20_Vereka_Teoreti/Mahamar_Aklim_Empathy_Gan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Beaiot_Hitnahagut/Yeda%20_Vereka_Teoreti/Ayeled_Amehatger_Gil_Rach.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Beaiot_Hitnahagut/Yeda%20_Vereka_Teoreti/Ayeled_Amehatger_Gil_Rach.pdf
https://www.psychology.org.il/sites/psycho/UserContent/files/%D7%90%D7%99%D7%9F%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%9A.pdf
https://www.psychology.org.il/sites/psycho/UserContent/files/%D7%90%D7%99%D7%9F%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%9A.pdf
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3228
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3228
https://docs.wixstatic.com/ugd/0b0bcc_f29c21718b7c4780a129b3ed83b1bd77.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0b0bcc_f29c21718b7c4780a129b3ed83b1bd77.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0b0bcc_f28ae1e2aaf24222911fddb9ea7a1157.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0b0bcc_f28ae1e2aaf24222911fddb9ea7a1157.pdf
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2541
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2541
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3051
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3051
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 עם בעיות התנהגות:התמודדות הורים עם ילדים 

חלק שני: מ"ויתור"  -א' ועד ת'  -סמכות הורית מ

"פסיכולוגיה פורסם באתר , לירון אוןד"ר ) "ועד "ילדים

 (עברית"

 

 קישור למאמר

מסע טיפולי עם הורים לילד בגיל הגן עם בעיות 

פורסם באתר "פסיכולוגיה , ליאור סומך)ד"ר  התנהגות

 (עברית"

 קישור למאמר

 מה' אלא' למה' תשאלו אל - מתפרץ כשהילד

 (חלי ברק שטייןד"ר ) 'לעשות אפשר

 קישור למאמר

 

https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=1599
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=1599
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3768
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3768
https://www.hebpsy.net/me_article.asp?article=2728
https://www.hebpsy.net/me_article.asp?article=2728

