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 מאפיינים ואיתור מוקדם של עיכובים התפתחותיים

 סמסטר א 

 גדילה והתפתחות

השינויים שמתרחשים בממדי הגוף. גובה, משקל, היקף ראש. שינויים פיזיים. יש סקאלה מותאמת   גדילה:

 גיל לכל אחד מהפרמטרים. 

. מתייחס להבשלת מערכות, למידה ורכישת במיומנויות בכישורי האדםאיכותי שינויי  התפתחות:

מערכת הדיבור )ע"מ לתקשר  שרירים )ע"מ ללכת(, -מיומנויות. מתייחס למערכות שצריכות להיות בשלות

להיריון, אך הוא נחשף רק לאחר שהתינוק יוצא  27מילולית(. שיווי המשקל מגיע לבשלות בשבוע ה

מהרחם מאחר והוא לא נתקל בסביבה שתאתגר זאת. הלמידה קשורה בבשלות של מערכת העצבים  

ולכן הם יחוו  עצבים במוחלילדים עם פיגור שכלי יש בעיה בבשלות מערכת ה -המרכזית וניסיון )למשל

(. ההתפתחות מתחילה מהיווצרות בעובר ועד יומו האחרון של האדם. הגיל הקריטי ביותר  קושי בלמידה

שנים ובעקר בשנתיים הראשונות. בשנה הראשונה המוח מכפיל את עצמו   5להתפתחות הוא מלידה ועד 

וא מאוד פלסטי וגמיש ומאפשר למידה בגיל בצעיר המוח ה. 15%מבחינת גודל. בשנה השנייה הוא מוסיף 

 מהירה.

. הגנטיקה היא קבועה ולא הגנטיקה והסביבהשני הגורמים העיקריים המשפיעים על התפתחות הילד הם 

בין הגנטיקה לסביבה היא שתתרום   היום של הילד. האינטראקצי -משתנה והסביבה הקרובה היא היום

להתפתחות תקינה. הגנטיקה תישאר תמיד אותו הדבר אבל הסביבה יכולה לעזור לי לפתח ולהוריד יכולות 

 40%גנטיקה לעומת  60%שנולדתי איתן. הגורמים הגנטיים הם המשפיעים יותר על התפתחות הילד )

 דלים השפעת הסביבה גדלה יותר ויותר.סביבה(, לאחר גיל שנתיים היחס מהתהפך וככל שאנחנו ג

 עקרונות להתפתחות נורמלית

 -כל הילדים עוברים את אותו סדר התפתחות אוניברסאלי, כולם עוברים את אותם השלבים, אבל •

זחילה זה השלב היחיד שיש ילדים שמדלגים עליו, אותם ילדים  הקצב הוא שונה בין ילד ילד.

 ים בשרירי הידיים, הבטן, חגורת הכתפיים וכדומה.עלולים להיתקל בעתיד בקשיים הקשור

ההתהפכות מהבטן לגב קלה יותר כי היא דורשת פחות תכנון תנועה ולרוב קורית לפני התהפכות  

 בטן.  -גב

 .כל שלב בהתפתחות כולל את השלב הקודם ומכין את השלב הבא •

יציבות לאורך הזמן, אם  ההבדלים האינדיבידואלים שבאים לידי ביטוי בגיל צעיר הם לרוב בעלי  •

 הפער לא טופל בזמן מסוים, הפער עלול להמשך לאורך זמן ואף לגדול. 

. צפלון )ראש(+קאודאל )זנב( =  פרוקסימודיסטאליתו ציפלוקאודאליתההתפתחות היא  •

ההתפתחות היא מהראש אל הזנב והכוונה היא כשילד מתפתח השליטה מתחילה מאזור הראש 

יזי(, תחילה שולט בתנודות הראש, יורדת לגב ובסוף לאגן ולרגליים. ואז יורדת למטה )במובן פ

 - דיסטאל )רחוק( = השליטה מתחילה מהחלקים הקרובים לאמצע הגוף פרוקסימל )הקרוב( +

מוטוריקה  זו הסיבה למהאז אל הכתפיים, המרפקים עד לאצבעות הידיים והרגליים ) -הבטן, גב

 עדינה מתפתחת אחרי מוטוריקה גסה(. 

ההתפתחות אינה אחידה. התפתחות בתחום מסוים אינה מבטיחה התפתחות בתחום אחר,  •

ילד יכול להיות עם כישורים מוטוריים מפותחים אבל כישורים קוגניטיביים או שפתיים  -למשל

 מעוכבים.
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איחור בשלבי ההתפתחות  \רפואי המתאר עיכוב -הוא מונח פסיכולוגי  עיכוב התפתחותי

קיימים בינקות או בילדות המוקדמת. התפתחות יכולה להתעכב או להיעצר האוניברסאליים המת

 בנקודה מסוימת ובמקרים מסוימים אף לחול רגרסיה. 

   :)תחומי התפתחות( עיכוב או איחור קורה באחד ממיומנויות האדם האוניברסאליות הבאות

 מוטורי

זה משפיע על התפקוד היומיומי ועל  הדבר הראשונים שאנחנו רואים בעין בזמן העיכוב. נחשב עיכוב כאשר

מוטוריקה היא תנועה שמתבצעת במרחב או בזמן מסוים של הגוף כולו או איבר אחד.   העצמאות על הילד.

 התחום המוטורי מתחלק לסוגים: 

תנועות המתבצעות באמצעות השרירים הגדולים של הגוף כמו רגליים, כתפיים, גב, אגן.   -מוטוריקה גסה

 למשל, קפיצה, ריצה, דילוג, זריקת כדור, זחילה. 

התנועות שמתבצעות בעזרת קבוצת השרירים הקטנה והיא כוללת שרירי כפות  – מוטוריקה עדינה

)בעקר  השחלה, גזירה, תפיסה, קריצה, נגינה  שרירי העיניים והפנים, כפות הרגליים. למשל:הידיים, 

   , הקלדה.בפסנתר, גיטרה, עוד(

שימוש בתנועות הידיים לשימוש קווים וצורות, דורש תכנון ועיבוד יחד עם  – תמוטורי-מוטוריקה גרפו 

 קואורדינציה. למשל: כתיבה, ציור, העתקה, שרטוט. 

אינטגרציה בין מה שאני רואה בעין לבין מה שאני מבצע ביד. למשל: הרכבת   – תיאום חזותי מוטורי

 .דורש תיאום חזותי לראות חלקים וגם מוטורי כדי לשים חלקים במקום -פאזלים

 התפתחות מוטורית תקינה: 

)ראיתי כדור עף אליי אז התכופפתי( כל פעולה מוטורית מתחילה בקלט מסוים   –קלט מוטורי  –קלט 

מגע, טעם. לכל חוש חסויים יש אזור בגוף    \שמיעה, ריח, ראייה, מישוש -  קלט חיצוניהבנוי על החושים. 

קלט של  – קלט פנימי, השמיעה נקלטת בשערות של האוזן. הקולט אותם, למשל טעם נקלט בלשון ובכך

איזה תנועות אני  -יווי משקל נמצא באוזן, שיווי משקל זה התחושה של הגוף בחלל. חוש התנועה חוט הש

לפי זיכרון. קולטני חוש התנועה נמצאים  יכול לעשות באיזה אזורים בגוף, ביצוע תנועות ללא ראייה

 בגידים ובמפרקים. 

המוח קולט את ההוראה, מבין שהוא צריך לעבור בצורה מסוימת. הקלט עובר דרך   – עיבוד מידע 

הנוירונים, המוח מעבד את המידע, הוא משדר. הקלט עובר דרך הגוף למוח, המוח מעבד את מה שנקלט 

 ומחליט אם צריך תגובה ומה התגובה. 

לוונטי. הפלט הוא או תנועתי  הפלט הוא לרוב מוטורי תחושתי, המוח שולח הוראה לאיבר הגוף הר – פלט

 קשור לשרירים וליכולת התנועה.  רוק(.\או הפרשה )זיעה

הגוף נותן משוב, האם מה שעשיתי נכון, אם זה נכון אעשה את זה שוב ואם לא, אשנה את   – משוב

 התגובה. 

צורה  ***** בלי עיבוד מידע ופלט הגוף לא יכול לפעול עם מה שהמוח קלט. כל השלושה חייבים לפעול ב

תקינה על מנת שהכול יפעל. ברגע שאחד פגוע, זה משפיע על כל התהליך של התגובה המוטורית ואז אין  

תגובה רצונית מפותחת. אם למשל נזרק עליי כדור, הקלט פגוע ולא קלטתי את הכדור, הכדור יפגע לי 

 בפרצוף. 

 ים:  קשיים מוטורי \לאיתור מוקדם של עיכוב מוטוריסממנים וסימנים אדומים  

 , זה סימן אדום.והוא לא מחזיק את הראשילד בגיל חודשיים, שוכב על הגב ואני מושכת אותו בידיים 

 , זה סימן אדום. שהגוף רפוי מדי או נוקשה מדיילד בגיל חודשיים, אנחנו מרגישים 

כאילו מנסה  והצוואר )מקשית(,   במותח את הגילד בגיל חודשיים, אני מחזיק בין הזרועות ומרגישה שהוא 
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 "לברוח" מהידיים, יכול להצביע על רפלקס לא תקין או בעיה תחושתית, זה סימן אדום. 

 אדום. , זה סימןהוא מקשיח את הרגליים או משלב רגלייםחודשים, אני מרים מהאגן או הגב,  3ילד בגיל 

 זה סימן אדום. לא מצליח לאחוז צעצוע ביד, חודשים,  4ילד בגיל 

כלפי  הוא לא דוחף את כפות רגליו אם אני מניחה את הילד על משטח יציב עם כפות רגליו, חודשים,  4בגיל 

 המשטח, זה סימן אדום.

 זה סימן אדום.  אם עדיין מופיע רפלקס המורו )רפלקס הבהלה(, חודשים  6אחרי גיל 

 , זה סימן אדום. אינו מתיישב עם תמיכהחודשים,  6בגיל ילד 

 , זה סימן אדום.השנייה סגורה לאגרוףאבל מצליח להושיט יד אחת פתוחה לחפץ חודשים,  6ילד בגיל 

 , זה סימן אדום. אינו מתהפך לשום צדחודשים,  6ילד בגיל 

 אדום., זה סימן אם אינו מושיט יד לחפציםחודשים,  7ילד בגיל 

 )אפילו לזמן קצר(, זה סימן אדום. אינו מצליח לשאת את משקלו על רגליו חודשים,  7ילד בגיל 

 , זה סימן אדום.אינו מתיישב בצורה עצמאיתחודשים,  9ילד בגיל 

 )יד ורגל באותו צד וגורר את היד והרגל השניים(, זה סימן אדום. זוחל זחילה צידיתחודשים,   10ילד בגיל 

 , זה סימן אדום.שאינו זוחל בכללחודשים,   12ילד בגיל 

 , זה סימן אדום.אינו עומד עם תמיכהחודשים,  12ילד לאחר גיל 

 , זה סימן אדום.אינו הולך בכללחודשים,  18ילד בגיל 

 , זה סימן אדום.נה בטוחה או שהולך על קצות האצבעותנילד שהליכתו אי לאחר כמה חודשי הליכה, 

 , זה סימן אדום.ילד שאינו מסוגל להשתמש במדרגותשנים,  3ילד בגיל 

 , זה סימן אדום. שמרייר באופן מתמידשנים,  3ילד בגיל 

)חרוזים, גזירה,  שמתקשה במניפולציות ידניות בזמן משחק עם חפצים קטניםשנים,  3ילד בגיל 

 פלסטלינה(, זה סימן אדום.

 צורה מסורבלת(, זה סימן אדום. )הכל עושה באינו מתואם בתנועותיו ומעלה,  4ילד בגיל 

 , זה סימן אדום.שאינו מצליח לשרוך שרוכיםשנים,  7-8ילד בגיל 

טריפוד  4)שימוש בעפרון, החזקת העיפרון, כתיבת האותיות והצורות = עד גיל  שיש לו קשיי כתיבהילד 

 הטריפוד צריך להיות דינאמי(, זה סימן אדום. 5סטטי זה בסדר, החל מגיל 

 , זה סימן אדום. המגלה קושי בלמידת מיומנויות מוטוריות חדשותיל, ילד בכל ג

 , זה סימן אדום.שנמנעים מפעילויות גופניות ומעדיפים לשחק עם ילדים צעיריםילדים 

 , זה סימן אדום. שמפחדים לקפוץ מגובה ילדים 

 )האטה או עצירה בזמן ביצוע תנועות סיבוביות(, זה סימן אדום. שעוצרים בזמן ריצה בסיבובילדים 

  אחיזה תפקודית, צריכה לכלול שלושה מרכיבים: קצב, איכות, סיבולת. -אחיזת עפרון תקינה

 וחצי.  4יד דומיננטית מתפתחת עד גיל 

 עד גיל ארבע וחצי ילד צריך לדעת לחצות קו אמצע.

 המוח:

 ידע בין שתי המיספרות המוח. חומר שמעביר מ -קורפוס קלוסום

 שאחראי לבסיס המוטורי. M1בתחום המוטורי מתייחסים לאזור 

 על שיווי המשקל אחראי המוח הקטן.

שם נמצא הפלט. תחום המגע, הסנסורי נמצא ליד ולכן הם  ,בסוף האונה הקדמית נמצא התחום המוטורי

 באים ביחד. הקלט נמצא באזור התחושתי.

 עיבוד מידע, חשיבה וקשב. -על התפקודים הכי בסיסיים שלנואונה חזיתית אחראית 
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     תחושתי

( המעבירה Afferentיש מסילה עולה ) -במוח שלנו עוברים שני סוגי מידע, שתי מסילות .קשור במוטורי

כל   -, מסילה זאת מעבירה אינפורמציה ממערכת העצבים הפריפרית למוח )פריפריתמידע סנסורי )חושי(

למעט המוח שהוא חלק ממערכת העצבים המרכזית(. מידע זה נכנס אל המוח ועובר תהליך של עיבוד,  הגוף 

( המעבירה מידע Efferentארגון ומיון לקראת הכנה לקבלת החלטה. המסילה השנייה הינה מסילה יורדת )

 מוטורי המכילה את התגובה )קלט     עיבוד     פלט(.  

יבה החיצונית )חושים: ראייה, שמיעה, טעם, ריח, ומישוש( והפנימית האדם קולט גירויים ואותות מהסב

)חוש של שיווי משקל והתחושה הקינסטטית(. באמצעות איברי חוש )עין, אף, אוזן( ותאים חושיים, מעבד 

 אותם ומגיב אליהם בהתאם תוך תיאום בין המערכות השונות.

הם ספקי המידע העיקריים המאפשרים לנו לדעת מה לעשות ואיך להגיב. והם בעצם האמצעי  החושים

 היחיד שלנו לתקשורת עם הסביבה. התפתחות תקינה של החושים מאפשרת התפתחות תקינה של ילדים. 

המוח, בתחום הילדות המוקדם חוט השדרה הוא מערכת העצבים המפותחת ביותר מבין המערכות )גזע 

מוח גדול וחוט שדרה( מכיוון שכל התגובות מגיעות משם )בעצם גם קצת מגזע המוח(, כל התנועות 

 הרפלקסיביות. התנועות הרצוניות יוצאות מהמוח הגדול וגזע המוח. 

 

 שיווי משקל                    ריח                                                    

 חוש התנועה                    טעם                                                     

 שמיעה                                                                                           

 מישוש               ראייה                                                                                           

 

 החושים מקוטלגים לפי מספר חלוקות

 פנימי או חיצוני.  -מקור הגירוישונה של החושים היא לפי החלוקה הרא

ממוקם  -טעם, ראייה, שמיעה, ריח ושיווי משקל -המקום בגוף ממנו הם יוצאיםהחלוקה השנייה היא לפי 

בראש, מהעיניים, הלשון, האוזן, האף. חוש המישוש וחוש התנועה יוצאים מהגוף כולו ולא מהראש ולכן 

 אים מהמפרקים, שרירים, גידים. הם מקוטלגים שונה, יוצ

. האנרגיה המכאנית: שיווי משקל, סוג האנרגיה שמציתה את הגירויהחלוקה השלישית נקבעת לפי  

אנרגיה קורנת: ראייה. אנרגיה כימית: טעם,  קר(, חוש התנועה.\, מישוש )כל מה שלא שייך לחםשמיעה

אנרגיה טרמית: מישוש  .המישוש(על חוש הריח והשאר על הראייה ו 80%)חוש הטעם מתבסס  ריח

 קר(. \)חם

התפתחות לא תקינה של אחד מהחושים או יותר מחוש אחד, יכולה לגרום ללקויות שונות: לקות ראייה,  

)תגובה   לקות שמיעה, לקות בדיבור )מדבר מה שהוא שומע אבל לא שומע טוב למשל(, לקות בעיבוד חושי

 אחד מהחושים.  לא מותאמת(. לקות חושית נובעת מקושי מכל

מונח כללי המתייחס לאופן שבו מערכת העצבים המרכזית מתמודדת עם מידע חושי. איך היא  -עיבוד חושי

תופסת את המידע )הקלט( מגירויים חיצוניים ופנימיים וליכולת ליצור תגובה בעלת משמעות. הלקות 

 לגירויי תחושתי מסוים. בעיבוד חושי זה הקושי בקליטת או בעיבוד או במתן תגובה הולמת 
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SPD 

sensory processing disorder , .הפרעה בעיבוד חושי 

איך המוח קולט מסר ומפרש פעולה. ההפרעה בעיבוד החושי מתרחשת כאשר המוח מעבד באופן בלתי 

אפקטיבי, בצורה לא יעילה, מסרים חושיים המגיעים מהגוף ומהסביבה. הליקוי בא לידי ביטוי כאשר  

יומיות אשר לאחרים אין בהם קושי. מתבטא  האדם מתקשה להגיב בצורה סתגלנית לתחושות יום 

בתגובות בלתי רגילות שיכולות להתרחש בכל אחת ממערכות החוש. הפרעה תחושתית משפיעה על אחד  

(. אחד המקורות להפרעה זו  ADLלפחות מתחומי התפקוד שלנו )משחק, עבודה, לימודים, פנאי, עצמאות 

דעים בדיוק מה מקומה. סיבה נוספת היא תורשתית, הוא בעקר נוירולוגי, הפרעה מוחית שעדיין לא יו

להורה עם עיבוד חושי לקוי, יכול לצאת ילד עם אותה ההפרעה. סיבה שלישית היא תקופת היריון לא 

משקל לידה נמוך והיריון לא מלא. סיבה   -סיבה רביעית היא פגות  סיגריות, סמים, אלכוהול. -מאוזנת

כיח אבל קורה(. מחסור בחמצן גם עלול להוות סיבה. הסיבה נוספת היא לידה בניתוח קיסרי )לא ש

 העיקרית היא ממקור לא ידוע. 

שנים, השכיחות  11-7. בגילאי 13%-שנים, השכיחות היא קצת פחות מ 5-4אצל ילדים בגילאי   -שכיחויות 

נחשפים.   כמעט. רוב האבחנות באות יותר לידי ביטוי שכילד נכנס לבית הספר והקשיים שלו 16.5%עולה ל 

 יש הפרעה תחושתית.  15%-10%, ל הבכלל האוכלוסיי

מהילדים האוטיסטים יש   95%-60% -בנות. ל 20%בנים לעומת  80%הוא  SPDהיחס בין הבנים לבנות עם 

מהילדים הסובלים  40%, יש הפרעה תחושתית. ADHDמהילדים עם  70%- הפרעה תחושתית כלשהי. ל

 השביר, יש להם הפרעה תחושתית.  Xמתסמונת ה

SMD 

sensory modulation disorder .הפרעה בוויסות חושי , 

 .  תגובות ביחס לתחושות באופן מדורג ואדפטיבי היכולת לווסת ולארגן

סנסורית. התחושתיות יתר   גירויתגובה מוגזמת מהירה או ארוכה מדי ל -, רגישות יתרתגובתיות יתר 

אצל אוטיסטים זה יכול להיות למשל שמיעה ומגע יחד.  יכולה להיות במערכת )חוש( אחת או יותר.

 , בכולם או בחלקם.F -ה 4התגובה היא גם התנהגותית וגם פיזיולוגית, התגובה לגירוי מתבטאת ב

Flight - .רוצה לברוח, לעוף מהמקום, הימנעות 

Freeze -  .קיפאון 

 Fight-  .ירצה להילחם איתך 

Fright -  .בהלה 

)מתן  יים צפויים, בטוחים ומוכרים, הכנה לגירוי העומד לבוא. "דיאטה סנסורית" איך מטפלים? מתן גירו

עוזר להפחית את הרגישות של הילד, תוך מתן גירויים מרגיעים )כדור  גירויים בהתאם לפרופיל התחושתי( 

 פיזיו, נדנדה, חיבוק(, לא להציף בגירויים. 

מוזיקה בקול רם   -למשל  שבדרך כלל מעורר תגובה.תת רגישות, חוסר מודעות לקלט חושי  -תת תגובתיות

לא תפריע לילד עם תת רגישות. תת רגישות יכולה להיות לכאב, לעקיצות, לנפילות. תת הרגישות בדך כלל  

SPD 

 הפרעה בעיבוד חושי 

SMD 
הפרעה בוויסות  

 חושי 

SBMD 
הפרעה מוטורית 

 על בסיס חושי

SDD 
ליקוי באבחנה 

 תחושתית

תגובתיות  
 יתר

חיפוש 
 חושי

תת  
 תגובתיות 

ליקוי  
 ביציבה

 דיספרקסיה 
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 לא מאובחנת בגיל צעיר כי אלו הם הילדים "הנוחים" שלא מפריעים לאף אחד.

 ה. טיפול: גירוי עוצמתי ובולט. מתן גירויים בתדירות גבוה

צורך בהתנסויות וגירויים חושיים כל הזמן, ממושכות או ארוכות בהשוואה , seeking -חיפוש חושי 

ברגע שיש תת תחושתיות, הילדים מחפשים. לאחר  לנורמה. לרוב התת תחושתיות והחיפוש מגיעים יחד.

לא קרה   הם מוצפים, באיזשהו שלב הם חווים "דאון", הם קופאים כאילו -םהרבה זמן שהם אקטיביי

רצים   -מחפשים מאיפה מגיע, רואים תנועה -רואים אור -הם כל הזמן בתנועה seekingכלום. ילדים ב

טיפול: מתן גירויים מקובלים  אליה, לא יושבים. מאפיין של ילדים עם היפראקטיביות ומוסחות יתר.

 ולגיטימיים מהשגרה שלהם. 

יצוני אבל מבחינת התחושה הפנימית יש להם תת לילדים אוטיסטים, בדרך כלל, יש רגישות יתר למגע ח

 רגישות. 

SDD 

sensory discrimination disorder .קושי לפרש גירויים , 

 קושי לפרש מאפיינים של גירוי חושי ולהפרידו מגירויים אחרים.  -ליקוי באבחנה תחושתית

למצוא את מקום הגירוי וסוג מבחין בגירוי מסוים אבל לא מצליח לווסת את התגובה אליו. לא מצליח 

ילדים   . נפוץ בעקר אצל אנשים עם שיתוקים.חלש, איפה נגע(\הגירוי. )נגעתי בילד, האם המגע היה חזק

אלו מפתחים סכמת גוף לא תקינה, תזמון לא תקין לתגובות, קשיי יציבה. מאפיין הרבה ילדים עם תת  

 רגישות. 

SBMD 

sensory based motor disorder , .הפרעה מוטורית על בסיס תחושתי 

קושי בשמירה על שיווי משקל, ישיבה על כיסא, קושי בייצוב הגוף בזמן מנוחה או  -( PD) ליקוי ביציבה

 , קושי בהליכה על בסיס צר. ילדים שמרבים להיתקל וליפול. תנועה

לקות בתכנון תנועה. ילדים מתקשים במשחקים כדור, לתפוס ולזרוק. ילדים שמתקשים  – דיספרקסיה

קושי בתכנון תנועה. קושי בלמידת תנועות מוטוריות חדשות, קושי בזיכרון  בריצה במסלול, בכתיבה.

 .מוטורי

 : ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, רכיבה טיפולית, שחייה.  SBMDטיפול ב

 ים של הפרעות בעיבוד חושי מאפיינ ו סימנים מוקדמים

 מהמקרים.  50%סימן אדום = לאחר שזה מופיע לפחות ב

 יתר  תגובתיות \רגישות

 סימנים מוקדמים. – שמיעתיהתחום הפרעה ב 

בהשוואה   או צלילים ילד הנבהל בקלות מקולות

 . לבני גילו 

ילד המגלה מצוקה במקומות רועשים ורוצה  

 . לברוח משם

)להפרעת  , ילד המוסח בקלות בסביבה רועשת

 קשב יש בסיס של עיבוד חושי(.

ילד הסוגר אוזניים וחוסם רעש חיצוני על ידי  

 השמעת קולות.

ילד המתקשה להשלים מטלות או מבחן בסביבה  

 רועשת

 קש מאנשים להיות בשקט. ילד המרבה לב

ילד המתקשה להשתתף בפעילויות שיש בהן 

 הרבה דיבורים.

סימנים  –  ראייתי -תחום חזותיהפרעה ב

 מוקדמים.

 ילד הנבהל מאור חזק ובלתי צפוי.

 ילד המוטרד מאורות חזקים יותר מבני גילו

ילד המרחיק את עצמו מצעצועים בעלי צבעים  

 חזקים.

בסביבה עמוסה גירויים  ילד המוסח בקלות 

 . חזותיים

 ילד המגיב בצורה מוגזמת לאור פתאומי.
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 –קטילית ט \מגע  \תחושה שטחית הפרעה ב

 סימנים מוקדמים. 

 ילד הנראה במצוקה כאשר גוזרים לו ציפורניים. 

ילד הנרתע ממגע עם משטחים או מרקמים  

 מחוספסים, קרים או דביקים. 

 להתלבש. ילד המושך בבגדיו או לא רוצה 

ילד הנראה במצוקה אם ידיו או פרצופו  

 מלוכלכים. 

 ילד הנרתע ממגע לא צפוי. 

 ילד הרגיש לחפיפת ראש או תספורות.

 ילד הנעשה מתוסכל ממכה קטנה. 

 ילד שנרתע או נסוג כשמתקרבים אליו.

ילד המשתמש בקצוות באצבעות בזמן ביצוע 

  מטלות ידניות )מוטוריקה עדינה(

מבוהל מזחילה או הליכה על  ילד הנעשה חרד או

 משטחים מסויימים )דשא, חול, שטיח(. 

 סימנים מוקדמים.  – תחום תנועתיהפרעה ב

ילד אשר בגיל קטן בוכה או חרד בזמן שכיבה על 

 הגב. 

ילד הנעשה חסר מנוחה כשמעבירים אותם מיד  

 ליד. 

ילד המשתתף פחות בפעילויות הדורשות פעילות  

 גילו. גופנית יחסית מבני 

ילד המתנגד לגרייה במפרקים )מסאז', תזוזת  

 .(מפרקים

תחום  פה )תת עיבוד תחושתי בהפרעה ב

 סימנים מוקדמים.  – בתנועה(

 ילד המראה העדפה למרקם אחד של אוכל.

 ילד המשתנק בזמן אכילה או שתייה.

 ילדים המתקשים להתרגל לאוכל מוצק.

אך זה יופיע מבחינה   –מאפיינים התנהגותיים 

 התנהגותית אצל ילדים עם רגישות יתר

בהתפרצויות כעס או   ציםומתפר יםמגיבה יםילד

 זעם. 

 ילדים עצבניים ונמצאים באי שקט מוטורי. 

 ילדים המתקשים להסתגל למקומות חדשים.

 ילדים עם סף תסכול נמוך.

ילדים אקטיביים בפעילויות פרטניות ופסיביים 

 ות.בפעילויות קבוצתי

 תגובתיות  \תת רגישות 

סימנים   – )אודיוטורי( תחום שמיעתיהפרעה ב

 מוקדמים 

ילד המפנה את תשומת ליבו רק כשמדברים אליו  

 בקול רם.

 ילד המפנה את תשומת ליבו רק כשנוגעים בהם. 

 ילד המתעלם ונראה כאילו לא שומע קולות.

המגיב לאחר זמן ממושך כאשר אני קורא  ילד 

 בשמו.

ילד המפספס הוראות מילוליות בכיתה יותר  

 מבני גילו. 

סימנים  – )ויזואלי( תחום חזותיהפרעה ב

 מוקדמים.

ילדים שמתעלמים מעצמם כאשר הם רואים את  

 עצמם במראה.

ילד המפספס הוראות כתובות או דוגמאות על 

 הלוח. 

במהלך אינטראקציה ילד המפספס קשר עין 

 )אוטיזם(. ,יומית

ילד המפספס או משאיר תשובות ריקות במבחן  

 למרות שיודע את התשובה.

  שטחי \טקטילית \תחום מגע הפרעה ב

סימנים  –  )פרופריוציפטיבי = מגע עמוק(

 מוקדמים.

 ילד שלא שם לב לחפצים בדרכו.

 ילד חסר מודעות לזה שפניו וידיו מלוכלכים. 

)וסטיבולרי = שיווי  תחום תנועתיהפרעה ב

 סימנים מוקדמים. – משקל(

 ילד המועד לתאונות יותר מבני גילו. 

ילד המתקשה לארגן ולייצב חפצים בזמן 

 העבודה. 

 .(ילד היושב ברפיון )נשפך על הכיסא

 ילד העומד או יושב בצד בזמן הפסקות.

 סימנים מוקדמים. – תחושת הפה הפרעה ב

 לרייר. ילד המרבה 

 ילד המחזיק אוכל בפה לפני שבולע. 

 ילד הנעזר בשתייה על מנת להרגיע את עצמם. 

 תת רגישות – מאפיינים התנהגותיים

 ילדים עצלנים עם תנועות כבדות.

 ילדים חסרי חוש הומור. 



8 
 

ילדים המבצעים דברים איטיים ביחס לבני 

. גילם

 חיפוש חושי 

סימנים  – תחום שמיעתי )אודיוטורי(הפרעה 

 מוקדמים.

** כל דבר שמיעתי פה עשוי להפוך לסימן אדום 

 אך ורק לאחר שווידאנו ששמיעת הילד תקינה **

ילדים אשר יגבירו ווליום בזמן דיבור, בזמן  

 צפייה בטלוויזיה וכו. 

 הקול.ילדים אשר יחפשו ויתקרבו אל מקור 

 ילדים אשר יחפשו תמיד גירויים שמיעתיים. 

ילדים אשר ייזמו רעשים עם חפצים וישמיעו 

 . רעשים בעצמם

  – ראייתי \ ויזואלי  \תחום חזותי הפרעה ב

 סימנים מוקדמים. 

** אנחנו מחפשים כמה מאפיינים, לא רק אחד  

** 

ילדים אשר נהנים להסתכל בצורה מוקדמת על  

 . חפצים שזזים או מסתובבים

ילדים אשר מסתכלים על דברים נוצצים בצורה  

 מוגזמת.

ילדים אשר נמשכים למסכי טלוויזיה או מחשב 

 בצורה מוגזמת.

 ילדים אשר מתבוננים בכולם בזמן תנועה.

סימנים  – שטחית \הפרעה בתחום המגע

 מוקדמים.

ילדים הנהנים להשפריץ מים בצורה מוגזמת 

 ידיים. בזמן אמבטיה, שחייה, שטיפת 

 ילדים שמתקרבים מדי בזמן דיבור לאחרים.

 ילדים שנוגעים באחרים באופן שמרגיז אותם.

ילדים המפגינים צורך לגעת במרקמים, 

 משטחים, חומרים. 

 

סימנים  -הפרעה בחוש התנועתי )קיניסטטי( 

 מוקדמים.

ילדים הנהנים בצורה מוגזמת מפעילות גופנית 

 התנדנדות, ריצה(. )כמו החזקת כדור, 

 ילדים הלוקחים סיכונים בזמן תנועה או טיפוס.

ילדים שכל הזמן רוצים לגשת באופן פיזי למורה 

 )נובע מעצם הרצון לנוע(. 

, ידחפו ילדים ויפלו  בכוונה ילדים אשר יתנגשו

 . )כוונה להרגיש( בכוונה

ילדים שכל הזמן מתעסקים עם חפצים על 

 לתת להם!  –השולחן. 

סימנים  –בוד התחושתי בפה  הפרעה בעי

 מוקדמים.

 ילדים אשר כל הזמן מכניסים חפצים לפה. 

ילדים אשר כל הזמן ינשכו צעצועים או יחפשו  

 לנשוך ילדים אחרים. 

 ילדים שילקקו דברים שאינם למאכל.

ילדים שיחפשו מזון בטמפרטורה, מרקם  

 וטעמים קיצוניים. 

 חיפוש חושי  -התנהגותיים מאפיינים 

 . םילדים היפראקטיביים, אימפולסיביי

 ילדים עם קשיי ריכוז המוסחים בקלות.

ילדים מבודדים חברתית.

 . )בעיקר תת רגישות אבל( כל התחומים יחד –סימנים להפרעה בהבחנה תחושתית 

 ילדים שיתקשו בהחזקת עיפרון.

 התואמת לגירוי עוצמתי ומתמשך )למשל אחרי שהוא מסתובב(. ילדים שלא ירגישו בסחרחורת או תגובה 

 ילד שמקבל מכה ולא יודע איפה היא פגעה. 

 ילדים שיחנקו מאוכל בגלל כמות לא מתאימה.

 ילדים שילחצו חזק מדי על חפצים או שילחצו חלש מדי )למשל מנסה לדחוף שולחן(. 

 ילדים שיתקשו לאמוד מרחק ויחסים במרחב.

 סנן רעש רקע או לזהות כיוון או מקור של הקול או להגיב לקריאה בשמם. ילדים שיתקשו ל
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Attentional Deficit Hyperactivity Disorder 

A D H D 

 -)דופמין וסרטונין עות מסיבות שונות הנגרמות לפני, תוך כדי ואחרי ולידהבהנו  התפתחותית -הפרעה נוירו 

חות ההפרעה, במיוחד אם הם נמצאים במינון קטן,  מוליכים עצביים או הורמונים האחראים על התפת

קיים בלבול בין לקות   .הריטלין מגביר את הייצור של שני ההורמונים האלה אשר נותן לנו יותר שליטה(

, הם שונים אך קיימת ביניהם חפיפה. זוהי אבחנה לא נראית לעין, קשה לזהות וקשה  ADHDלמידה ל

(, DCDהתנהגות, שליטה עצמית, תפקוד מוטורי )קשור לבעיית הלאבחן. הפרעה שמשפיעה על 

זוהי  ידע מעובד במוח.מחברתי, דיכאון, משפיע על הלמידה ועל הדרך בה - אימפולסיביות, בתחום הרגשי 

בנים  6. בבגרות הפער גדל, על כל 3:1 -מכלל האוכלוסייה. יחס בנות לבנים  5%-10%תופעה מאוד שכיחה 

זה יותר נראה לעין מאחר וההיפראקטיביות שלהם יותר בולטת לעין, הבת תתנהג   . אצל הבנים1יש בת 

בצורה יותר מתונה. המבנים המוחיים אצל הבנים שונה משכל הבנות וכן חילופי החומרים בתוך המוח 

לרוב יסבול מכך כל החיים. בספרות מתייחסים   ADHD. מי שנולד עם ADHDולכן יותר בנים סובלים מ

 65%מהילדים שאובחנו, ימשיכו להיות מאובחנים בצורה בולטת גם בגיל ההתבגרות.   80%-לכך ש

מהילדים שאובחנו ימשיכו להיות מאובחנים גם אחרי גיל ההתבגרות. הילדים ש"נעלמו" למדו דרכים  

 לפצות על הקושי ולהתמודד עם התופעה. בנות לומדות טוב יותר להתמודד עם הקושי.

 הלוקים בהפרעה, תהיה הפרעה זו גם אצל בן משפחה נוסף. מ 50%-30%תורשתית, בין 

 :(ADHD)הקבוצה הכוללת נקראת גם היא  הפרעת קשב וריכוז מחולקת לשלוש קבוצות

 ADD חוסר קשב •

 HD - hyperactivity disorder היפראקטיביות ואימפולסיביות •

 ADHD חוסר קשב והיפראקטיביות -משולב •

 ? לפי קריטריונים ADHDמתי ואיך מאבחנים ילד עם 

 ADHDאם אחד מהקריטריונים לא קיים, לא יאובחן הילד ב

הופעה של שישה  אוהופעה של שישה סימפטומים לפחות מהסימפטומים של חוסר קשב  -בילדות .1

יומי. לפני ( שהופיעו לפחות חצי שנה ברצף אצל מבוגרים חמישה) סימפטומים של היפראקטיביות

 לא מאבחנים, לא כדאי לאבחן לפני גיל בית ספר. 4גיל 

)לא יכול לקרות מצב שלילד לא יהיו סימפטומים ביסודי  12רוב הסימפטומים הופיעו לפני גיל  .2

 אבל בתיכון כן(.

עבודה, משחק עם  \הסימפטומים צריכים להופיע לפחות בשני מקומות מהבאים: בית, בית ספר .3

 חרת.חברים, פעילות א

הסימפטומים מפריעים או מפחיתים את התפקוד של הילד בתחום החברתי, הלימודי או  .4

 התעסוקתי.

 אינם כתוצאה מהפרעה אחרת. ADHDהסימפטומים של  .5

 סימפטומים של חוסר קשב 

, להקשיב לפרטים הקטנים, ועושה  הילד נכשל בלהקדיש תשומת לב מספקת לפרטיםלרוב  .1

 אכפתיות. -איטעויות של 

 מתקשה להתמיד בקשב במשימות, לא מסיים מטלות. .2

 אינו עוקב אחרי הוראות.  .3
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 ילד אשר מוסח בקלות גם בהיעדר של גורם מסיח. .4

 קשיים בארגון משימות ופעילויות. .5

 ילד הנמנע מלהשתתף במשימות בכיתה ובעבודות בית כי מבחינתו זה מאמץ פיזי ונפשי.  .6

 מטלות. מאבד דברים הנחוצים לו לביצוע .7

 שכחן באופן תדיר. .8

 מוסח בקלות מכל גורם חיצוני, מבוגרים מוסחים ממחשבות שאינם קשורות לעניין.  .9

 אקטיביות-סימפטומים של היפר

 אי שקט שמתבטא בהזזת רגליים, התנועעות בישיבה או תיפוף בידיים. .1

 בדרך כלל חסר מנוחה במשך פעילות כאשר אחרים יושבים.  .2

 ם, עצים, כיסאות.מתרוצץ ומטפס על רהיטי .3

 מדבר בקול רם או מרעיש לאחרים. .4

 בפעילות תנועתית הוא נראה כאילו מונע על ידי ״מנוע״.  .5

 מתפרץ לדברים או משיב לשאלה לפני שנשאלה בכלל.  .6

 מתקשה לחכות או להמתין בתור. .7

 מתואר על ידי אחרים כלא רגוע או מתקשה לתקשר איתם.  .8

 פעילות. מתפרץ לאחרים בזמן משחק או  .9

סימפטומים  6, אם רק ADDכ אובחןשישה קריטריונים של חוסר קשב אז הילד י קיימים רקאם יש 

רק במצב בו יהיה לו שישה  ADHD, הילד יהיה עם HD -הוא יאובחן כ אקטיביות אז-מההיפר

 סימפטומים מכל דבר.  

  מהיפראקטיביות.כללי סובלים רק   ADHDמהילדים המאובחנים כ HD  5%-10%: מבחינת שכיחות

מהילדים המאובחנים בכותרת העל של   ADD .60% חוסר קשבמאובחנים כסובלים מרק  35%- 30%

ADHD  הם באמת עםADHD   .מלא 

 ADHDטיפול ב

בעקר  השימוש הוא הטיפול השכיח ביותר הינו הטיפול התרופתי מאחר וזוהי הדרך הקלה והיעילה ביותר. 

מהמקרים,  83%-79%. מחקרים הראו שבין 3%, רספרידל כמעט 20%, קונצרטה כמעט 80%ריטלין ב

לוואי  . ריטלין הוא הכי יעיל אך יש לו תופעות ADHDהטיפול התרופתי עוזר בהפחתת הסימפטומים של 

כמו חוסר תיאבון, כאבי ראש, קשיי שינה. במקרים מסוימים הטיפול התרופתי עושה את האפקט ההפוך 

 ההפרעה.   של ובמקום לווסת את התופעות, זה מגביר את הסימפטומים

 ADHDההשלכות של הפרעת ה

  50%- 25% דימוי עצמי נמוך, הם חווים הרבה כישלונות. דיכאון וחרדה.: תחום הרגשי חברתיהשלכות ב

חווים סוג מסוים של דיכאון. עלולים לחוות דחייה חברתית, דבר הקשור להתנהגות שלהם כי הם מפריעים 

נשירה מבית הספר, תחלופה מרובה במקומות עבודה. עלול  לאחרים וזה גורם לאחרים להתרחק מהם. 

ת ונטייה להשתתף  לגרום לבעיות בזוגיות. הרגשה של תסכול, כעס וחוסר אונים. יש נטייה לאלימו

 , סיכוי סביר יותר להתמכרות.בקטטות. נטייה לשימוש בחומרים אסורים ושתיית אלכוהול

נטיית יתר להיעלבות, התפרצות לפני תום השאלה או לפני שחושבים על   השלכות על הוויסות הרגשי:

התשובה עד הסוף, שינוי תדיר במצבי הרוח. איטיות וקושי בחזרה לשגרה, מתקררים לאט. מגיבים  

 בעוצמה לא פרופורציונאלית לגירוי מסוים.
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רים מהר מהר. תנועות נוטים להיות מסורבלים מאחר והם נוטים לעשות דב השלכות על התחום המוטורי:

 יד.  -קושי בתיאום עין לא מתאימות ולא מאורגנות, ילדים שנופלים להם דברים מהידיים.

מתקשים להראות את היכולות השכליות שלהם בכיתה. נטייה לפתח   :אקדמאי-השלכות בתחום הלימודי

בנת הנקרא  לקות למידה בגלל ההפרעות שלהם להתרכז. פוגע בתהליך הלמידה, קושי בקריאה ובה

)דיסלקציה( ובחשבון )דיסקלקוליה(. קושי בסיום מטלות בכיתה או בבית. פגיעה במרכיבים כמו קידוד  

)הבסיס לקריאה(, ארגון ואחסון מידע ושליפה של ידע קיים )זיכרון!(. הבנה לקויה של שאלות וטעויות 

 יטואציות.קושי בהסקת מסקנות או פתרון בעיות. קושי בהבנת ס נגררות בעקבות כך.

 )החמרת סימפטומים( על ההפרעה  הגורמים המשפיעים לרע

דרישות לימודיות גבוהות, תחרותיות, כיתות גדולות, שונות גדולה בין הילדים, שיעורים   מסגרת חינוכית:

 משעממים.

   .גירושין בתוך המשפחה, הורים שאינם פנויים לילדים סיבות משפחתיות:

 סמסטר ב 

    ת תפיסתי-תי קוגניטיבהתפתחות 

. עיכוב בהתפתחות קוגניטיבית הוא איחור הכרההקוגניציה מורכבת מחשיבה, שכל, הבנה, למידה. 

משמעותי בהתפתחות הקוגניטיבית של הפרט לעומת מה שמצופה מבני גילו לפי אבני דרך התפתחותיות. 

היכולת  הגדרה נוספת:, מחשבות וחושים. : תהליך רכישה והבנה של ידע דרך התנסותהגדרה של קוגניציה 

 ממקורות שונים לידע.  שלנו להמיר או להטמיע מידע שאנחנו מקבלים

השלב הראשונים בהתפתחות הוא התפתחות סנסו מוטורית שהיא הבסיס של התפתחות קוגניטיבית. ילד 

שיש לו עיכוב בהתפתחות הראשונית זה ישפיע גם על היכולות הקוגניטיביות שלו. ילד שלא זוחל, לא חוקר 

וגניטיבית. ילד שלא פנוי מבחינה את הסביבה ולא לומד. ההתפתחות המוטורית עוזרת בהתפתחות הק

 רגשית ללמוד ולשחק, לא יתנסה וההתפתחות הקוגניטיבית שלהם תיפגע. 

 . , פתרון בעיות, הסקת מסקנות, חשיבה, עיבוד מידע, קשב וריכוזשפה, זיכרון   מה כוללת קוגניציה?

, הבנה היא משהו קוגניטיבי ולכן ילד שיש לו קושי קוגניטיבי בהבנה יהיה  תהיא קוגניטיבי השפה •

 לו קושי גם בהבעה. שפה בשני מרכיביה )הבעה והבנה( הם חלק מהקוגניציה.  

. זיכרון הוא עבודה הוא בין טווח ארוךו זיכרון עבודה מתחלק לכמה סוגים: טווח קצר, זיכרון •

ה דקות. הזיכרון שומר את המידע במוח לפני שהוא  הקצר לארוך, הוא ההחזקה של המידע לכמ

מגיע לטווח הרחוק. אם זיכרון העבודה הוא טוב ויעיל, הוא מעביר את המידע לטווח הרחוק. בין 

הזיכרון עבודה וטווח הארוך יש שני תהליכים שקורים: זיכרון פרוצדורלי )תנועות, מיומנויות  

 (.  ורצפים( וזיכרון דקלרטיבי )מקרים ואירועים

)והתמדה(: חצי מהמרכיבים הקוגניטיביים שלנו בנויים ממרכיבי קשב, השאר בנוי קשב וריכוז  •

מקישוריות )קישור בין שני דברים כדי להבין את הסיטואציה(, למשל לקשר מה שלמדתי כדי  

בן אדם שלא מקשיב לא יצליח ללמוד, לכן ילדים רבים עם הפרעות קשב וריכוז ללמוד מטעויות. 

 ליקויי למידה בעקבות כך.  חווים

מרכיב קוגניטיבי אשר משפיע על הדרך שלי לפתור בעיה שאני נתקל בה שוב ושוב.  פתרון בעיות: •

 הבנת הפתרון וביצוע. 

תוצאה. לאחר שביצעתי משהו אני -ילדים מגיל קטן מסיקים מסקנות סיבה הסקת מסקנות: •

 ה שביצעתי? מבין שיש לזה תוצאות או השלכות. מה אני מסיק מהמשימ
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והם יכולים לפתח   כאשר יש פגיעה באחד או יותר ממרכיבי הקוגניציה זה משפיע על הרכיבים האחרים

זם נקבעת לפי רמת התמיכה  אוטירמת הקשיים תקשורתיים:  . ADHD. פגיעות קוגניטיביות: הפרעות

מוגבלות שכלית, אוטיזם  מהאוטיסטים הם גם עם  20%. שהילד צריך "אוטיזם עם רמת תמיכה גבוהה"

 משפיע בעיקר על התחום התקשורתי. מוגבלות שכלית )הכל יחד(: תסמונת דאון, תסמונת האיקס השביר.

 סימנים אדומים בהתפתחות הקוגניטיבית

 חודשים, ילד שאין לו מעקב עיניים מעיד על חשד הפרעת תקשורת ובהתפתחות הראייה או אוטיזם. 6בגיל 

 שלא מגיב לקולות, יכול להעיד על מוגבלות שכלית או אוטיזם או בעיית שמיעה.  חודשים, ילד 6בגיל 

 חודשים, ילד שנמנע ממגע או חיבוקים, עשוי להעיד על אוטיזם או על מוגבלות שכלית. 6בגיל 

 חודשים, ילד שלא חוזר על פעילויות שמפיקות הנאה, יכול להעיד על אוטיזם או מוגבלות שכלית. 6בגיל 

 חודשים ילד שלא מנסה למשוך תשומת לב, עשוי להעיד על אוטיזם או על בעיה רגשית.  8בגיל 

 , עשוי להעיד על מוגבלות שכלית.חודשים, ילד שלא מתעניין במשחק 8בגיל 

 חודשים, ילד שלא מחפש אחר חפץ מוחבא. 12בגיל 

 יה.חודשים, מנסה לפתור בעיות דרך פעילויות חוזרות ולא דרך ניסוי וטע 12בגיל 

 חודשים, לא מצפה להשלכות של פעולות.  12בגיל 

 חודשים, לא משתמש בצעצועים למטרות תפקודיות. 12בגיל 

 חודשים, לא מתעניין בבני גילו.  12בגיל 

 חודשים, חווה קושי קיצוני בדחיית סיפוקים.  12בגיל 

 חודשים חווה נוקשות או מקובעות לגבי רוטינות, אוכל ומשחק. 12בגיל 

 חודשים, קשר עין חולף, מוגבל או לא עקבי. 12בגיל 

 חודשים, מכניס חפצים לפה באופן עקבי.  12בגיל 

 חודשים, לא מצבע או מחקה פעולות על בובות.  15-18בגיל 

 אובייקטים נפוצים.  \חודשים, לא מבין שימוש בחפצים 18-24בגיל 

 )אין קשב לזמן ממושך(.חודשים, עובר באופן עקבי ממשחק למשחק ומפריט לפריט  18-24בגיל 

 חודשים, צריך תשומת לב עקבית ומתמדת כדי שהילד יהיה מעורב.  18-24בגיל 

 חודשים, מתקשה להפריד בין חפצים משתי קבוצות שונות. 27בגיל 

 חודשים, מתקשה לחקות דוגמה או תבנית מזיכרון )הראה איך אתה מצחצח שיניים(. 27בגיל 

 להפריד ולהתאים בין שתי קבוצות לפי צבע. חודשים, מתקשה  31בגיל 

 מבצע קטגוריזציה פשוטה.  \שנים, לא מדגים 3בגיל 

 שנים, לא מזהה ולא צבע אחד לפחות או עיגול.  3בגיל 

 שנים, לא מבין זמן, לא מזהה מושגים כמו מחר, אתמול, בוקר. 4בגיל 

 שנים, מתקשה לצייר קווים ועיגולים.  4בגיל 

 הה צבעים, לא משיים שני צבעים לפחות. שנים, לא מז 4בגיל 

 שנים, לא מסוגל לענות על שאלות פשוטות.  5בגיל 

 דרישות משחק פשוט.  \חוקים\שנים, מתקשה לעקוב אחרי הוראות 5בגיל 

 שנים, מתקשה לצייר צורות פשוטות. 5בגיל 

 שנים, דאגה מהכננת לגבי מוכנותו ובשלותו לכיתה א'. 5-6בגיל 

 וגניטיבית שלבים בהתפתחות ק

 חודשים:  6לידה עד  .1

 יכולת הבחנה טובה בין גירויים חיצוניים )קולות, צבעים וכו'(.  •

 זיהוי הבעות פנים.  •

 פנים. -מול -העדפה של אנשים מוכרים, העדפה של גירויים מוכרים, אינטראקציות פנים •
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מות פיזיים שיפור ביכולות הקשב והזיכרון )תינוקות יכולים לזכור ולהתייחס למספר אנשים, מקו •

 ואובייקטים(.

 שימוש בבכי על מנת להביע צרכים בסיסיים )רעב, צמא, צורך בנחמה וכו'(. •

 חודשים(.  4שפה: המיה )גיל חודשיים( ומלמול )-הופעה של קומות מקדימי •

 שבעה חודשים עד שנה:  .2

 יכולות תפיסתיות וסנסוריות מתפתחות. •

 במוכרות של המצב, האדם ובמוטיבציה של בתינוק.שיפור ביכולות הזיכרון והקשב: תלויות  •

חודשים(: אובייקטים ואנשים ממשיכים להתקיים על אף חוסר היכולת   8קביעות האובייקט ) •

 או לשמוע אותם. \לראות ו

יכולות שפתיות מתפתחות: מלמול בעת אינטראקציה עם דמות מטפלת, תינוקות מסוימים אך  •

 חודשים או בשלב הבא. 12ל יגידו את המילים הראשונות סביב גי

 יכולת הצבעה על אובייקט סביב גיל שנה.  •

 תגובה לקריאה בשמו. •

 חודשים:  18-13 .3

הרחבת הרפרטואר של היכולות הקוגניטביות המוקדמות: קביעות האובייקט )יחפש אובייקט   •

והיכולת מוסתר ביותר ממיקום אחד(, זיכרון ושליפה )זמן הולך וגדל בין ראיית התנהגות 

 לחקותה בהקשרים שונים(. 

 מילים. 15-20-אוצר מילים של כ •

 חודשים:  24-18 .4

 התפתחות קוגניטיבית בתחומי הזיכרון, יכולת פתרון בעיות.  •

 יכולת טובה להוציא לפועל תכנית )למשל בנייה בקוביות(. •

 חודשים(, תוכן המשחק עוסק בתכנים יום יומיים. 20משחק "נדמה לי" או העמדת פנים ) •

שילוב שני שתי מילים ויותר. החלפה של חלקי מילה בעיצורים   -התקדמות בתחום השפתי •

 ובהרות שקל יותר להגות. הרחבת אוצר מילים.

 רגשית - התפתחות חברתית

היא תהליכי ההתפתחות והשינוי של האדם ביחסיו עם סביבתו החברתית לאורך זמן.   התפתחות חברתית

ור קשרים עם אנשים אחרים ובסוגי הקשרים שהאדם יוצר לאורך היא מתייחסת ליכולות של אדם לקש

חייו. ההתפתחות החברתית משפיעה על הקשרים הבין אישיים שהאדם יוצר לאורך חייו. בהתאם לכך,  

ההתפתחות החברתית כוללת גם את תהליכי ביסוס העצמאות של הילד והשתחררותו ההדרגתית מתלותו  

    באנשים אחרים.

או התפתחות נפשית מתייחסת לשינויים שמתרחשים ביכולתו של האדם להביע את  תההתפתחות הרגשי

רגשותיו ובמידת הצורך לדחות את סיפוק צרכיו למקום ולזמן המתאימים. ההתפתחות הרגשית של האדם 

מתחילה על לידתו ומתמשכת עד בגרותו. ההתפתחות הרגשית הילדות מתייחסת אל השינויים בבשלות 

ם את תהליך ההתבגרות בשנות הילדות. כבר עם הלידה ניתן להבחין בהבעות פנים הרגשית המלווי

 המביעות רגש, אך רגש של ממש כנראה בא רק מאוחר יותר. 

 תקשורתי - תחום שפתי
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בקרב תינוקות הינה תהליך מרגש ומרתק, המתחיל בסימנים קטנים   התפתחות השפה והתקשורת 

ומתפתח לכדי כישורים נרחבים ומגוונים. כישורי השפה והתקשורת משתנים ומתפתחים לאורך חודשים 

 הגדילה. 

היא אחד הגורמים העיקריים שמבדילים בין בני אדם ושאר היצורים החיים על פני   התפתחות שפתית

תקשורת מפורטת, הנשענת על היכולת להפיק צלילים ומילים בעלי משמעות, לדבר.  היכולת -כדור הארץ

שוב  יכולת להתייחס לדברים שאינם קיימים מול העיניים ולרדת לעומקם של רעיונות רוחניים לחלוטין. ח

, נולד עם יכולות פיזיולוגיות וקוגניטיביות לרכוש את  להבין כי התינוק נולד עם מוכנות ללמידת שפה

תינוק שלא ישמע שפה  . תנאי נוסף לרכישת השפה הוא החשיפה לסביבה.השפה, להבינה ולהפיקה בעצמו

יאבד את היכולת לרכוש שפה מושלמת. תינוק   4-5מדוברת כלשהי, לא ירכוש את היכולת לדבר, ובגיל 

שישמע שפה, כל שפה, ילמד לדבר את אותה השפה, גם אם מדובר בתינוק ישראלי שנחשף לשפה 

זוהי התקופה הקריטית ביותר   3אירופאית או אסייתית כלשהי. רכישת השפה מתרחשת מלידה ועד גיל 

 לרכישת השפה. 

 עיכוב התפתחותי 

ילד בעל עיכוב התפתחותי מתקשה לרכוש את הכישורים הדרושים לו להגיע לתפקוד נורמטיבי בחברה.  

 עיכוב זה יכול להתבטא בחום אחד או יותר מתחומי החיים.

מאוכלוסיית הילדים הכללית )הפרעות קשב,   16%- 12%ילדים עם עיכובים התפתחותיים מהווים בין 

מכלל הילדים יש   10%עות בתקשורת ועוד(. משרד הבריאות מציג כי ל סרבול מוטורי, לקויות למידה, הפר

מכלל הפעוטות בגני הילדים בארצות הברית  14%- איחור משמעותי בתהליכי ההתפתחות השונים. כ

 מסווגים כבעלי עיכוב התפתחותי.

 ביולוגיים, סביבתיים, "ילדים בסיכון". גורמים וסיבות לעיכוב התפתחותי:

מישיבה לעמידה, הליכה לריצה, קולות להברות וכו'. נסיגה על הרצף  -ם בהתפתחות שלוילד אמור להתקד

גנטיים וסביבתיים.   -ההתפתחותי היא סימן אדום שדורש בדיקה. קצב ההתפתחות מושפע מגורמים רבים

לכל ילד קצב משלו, גם באותה משפחה. ישנם ילדים בריאים לחלוטים שבכל שלבי ההתפתחות הם 

 מהילדים ישיגו את כל מדרגות ההתפתחות בטווח הזמן המצופה.  90%יתעכבו. 

: האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים המליצה שתינוקות יישנו על הגב שלהם כדי להפחית את  טיפ 

השכיחות של תסמונת מוות בעריכה, כאמצעי זהירות. הורים רבים נמנעים מלהניח את תינוקות על בטנם  

מחקרים הראו כי הימנעות זמן בטן יכול להאט את שיעור ההישגים של אבני הדרך של לחלוטין. עם זאת, 

מנוע. הראיות גם מצביעות על כך שתינוקות במנשאים וכסאות תינוק למשך זמן ארוך יותר נמצאים 

 בסיכון גבוה יותר לעיכובים מוטוריים מאשר תינוקות שיש להם מספיק הזדמנויות לתנועה פעילה. 

 

 ODD  Oppositional Defiant Disorder  –הגות הפרעת התנ

 פה", אז איך אפשר להבחין בבעיה אמיתית?  יכל הילדים מתנהגים קצת "לא  

 קריטריונים כלליים:  3לשם כך, יש 

 במשחק, בלמידה, בתקשורת עם אחרים. -מפריע לתפקוד הילד  .1

 חפצים.  \פוגעני כלפי אחרים .2

 בהתפתחות.סיכוי גבוה לקשיים נרחבים יותר  .3
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 מאפיינים כלליים של הפרעות התנהגות:

 אגרסיביות ונטייה להציק ולהטריד אחרים במכוון  •

 דפוס עקבי של חוסר ציות •

 מרבים לכעוס, נוטים לעצבנות ולווכחנות  •

 אינם מוכנים לפעול בהתאם לחוקים ולנורמות •

 נוטים למניפולטיביות ויצירת מחלוקת בקרב הסובבים אותם. •

 ההתנהגות משתנים מילד לילד ויכולים לכלול אחד או יותר מהבאים:דפוסי 

 בריחה מהמסגרת החינוכית ומהבית •

 ונדליזם  •

 התנהגות תוקפנית ולא חברותית •

 קושי קיצוני בדחיית סיפוקים •

 חוסר יכולת התמדה, קושי בשליטה בדחפים ואימפולסיביות.  •

 אי אמירת אמת  •

 טווח הריכוז קצר, היפראקטיביות. •

נטייה לאנטי חברותיות או חברותיות שלילית, לעיתים קיים פער גדול בין  -חיברות מאפיינים נלווים:

 יכולת לביצועים. 

  ODD, מרביתם בנים ) בגיל הרך, הילדות וההתבגרות(. ODDסובלים מ 15%- 2%שכיחות התופעה: בין 

מכרות. הפרעות התנהגות סוציאלית או הפרעות הת-מעלה את הסיכון להתפתחות הפרעת אישיות אנטי

 , הפרעות מצב רוח, הפרעות למידה ועוד. ADHD -באות פעמים רבות יחד עם הפרעות אחרות

 הסיבות להפרעה  

 תרבותית:  \שכונתית \סביבה משפחתית

 סביבה המחזקת התנהגות אלימה כדרך פתרון לבעיה •

 סביבה בעלת ערכי מוסר ירודים •

 סביבה מתעללת או מזניחה •

 לות קיצוניחוסר השמת גבו •

 חשיפה למודלים של כוחנות והעדר שליטה  •

 משברים משפחתיים קיצוניים  •

 הילד: 

 תחושת ניכור ודחייה, ביקורתיות •

 סף תסכול נמוך, רגישות לדחייה, קשיי ויסות •

 מיומנויות חברתיות לקויות  •

 ביה"ס:  \סביבת הגן

 העדר סדר יום מובנה •
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 הבעת כעס חוזר כלפי הילד  •

 : גנטי

 משפחתי של בעיות התנהגות, הפרעות נפשיות, בעיות התמכרות רקע  •

 מנויות, הדרכת הורים אינטנסיבית.ואיך ניתן להתערב? טיפוס התנהגותי, טיפול רגשי, טיפול בא

 הפרעות חרדה בגיל הגן

יש קושי בהבחנה בין חרדה נורמלית לחולנית. חרדות ילדות הן שכיחות ונפוצות ובעלות תפקיד 

 הסתגלותי. יש בעיה רצינית כאשר חרדה זו מגבילה התנהגות ופוגעת בתפקוד וגורמת מצוקה משמעותית.

לשמור את הילד כמה שיותר קרוב להורים. החרדה היא  -לפחדים וחרדות בגיל הגן יש מטרה אבולוציונית

עצמי ולהרגעה עצמית גם מפני הלא מוכר וגם מפני איבוד של המוכר. לילד קטן עדיין אין יכולת לוויסות 

 כמו לילד בוגר יותר.

אם חושבים על דבר רע אז הוא עלול לקרות.  -בגיל הגן התפתחת יכולת הדמיון וגם החשיבה המאגית

לילדים יש תחושת כוח לסירוגין עם פחד ודאה. נושא הפחד מעובד דרך משחק )ילד המפחד מרעש שואב 

 זהו זמן מעורר חרדות. באבק, ישחק עימו במשחק דמיוני(. לקראת השינה

של   הסתגלניהפרעות חרדה בילדות הן לעיתים קרובות כרוניות, פוגעות ופוגמות באופן משמעותי בתפקוד  

 הפרעות חרדה רבות אצל בוגרים ומבוגרים, החלו בילדות.  ילדים ונמשכות גם בבגרות.

 ישנן שלושה מרכיבים הנמצאים בקשר הדוק זה עם זה:  -סימנים של חרדה

 ערעור המערכת המווסתת.  –יולוגי פיז •

 הטיית תשומת הלב לרמזים מדאיגים בסביבה ונטייה לפירוש שלילי מוגזם.  –קוגניטיבי  •

 הימנעות והתרחקות מהגורם שמעורר את החרדה. –התנהגותי  •

 הבדלי גיל ומגדר

הפרעת הילדות רוב הפרעות החרדה מופיעות כבר בילדות המוקדמת ושכיחותן עולה עם הגיל. חרדה הינה 

 בערך(.  1.5היחידה כמעט אשר השכיחות בקרב בנות עולה על השכיות בקרב בנים )פי 

 גורמים 

 מחקרי תאומים, משפחות, גורמי מזג, רגישות שלילית וביישנות.  –ביולוגיים  \גנטיים •

 סביבות לא נשלטות, אירועים מלחיצים, התקשרות לא בטוחה. –סביבתיים  •

 קלאסית, העברת מידע, הורים חששנים ודוגמא אישית.התניה  –תהליכי למידה  •

 חרדת פרידה

 חרדה מוגזמת )לשלב ההתפתחותי( במצבי פרידה מהבית או מההורים, כפי שבאה לידי ביטוי ב: 

מצוקה ניכרת וחוזרת בהקשר של פרידה או ציפייה לפרידה, חרדה לגבי אובדן או פגיעה אפשרית בדמות  

"ס או מקום אחר בשל פרידה, חרדה מלהיות לבד בבית, קושי להירדם ללא בי \ההורה, סירוב ללכת לגן

 הורה נוכח בחדר. 

 פוביה חברתית
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חרדה ממצבים חברתיים, חשיפה למצב חברתי גורמת חרדה )בכי, הימנעות, זעם(. הימנעות ממצבים 

 חברתיים. פגיעה בתפקוד חברתי.

CTIVE MUTISMSELE 

חברתיים וכן מדבר במצבים אחרים. הפרעה בתפקוד לימודי וחברתי. בא לידי  הילד אינו מדבר במצבים 

 ביטוי לפחות לחודש )לא כולל החודש הראשות לשנת הלימודים(, אין בעיה שפתית. 

OCD הפרעת חרדה אובססיבית קומפולסיבית 

- המחשבות הבלתימחשבות פולשניות וטורדניות, ביצוע פעולות טקסיות שוב ושוב במטרה לגרש את 

 רציונליות. אין תובנה להתנהגות הבעייתית, צרכי שליטה, טקסים ובדיקות, התנהגות אובססיבית.

PTSD  הפרעת חרדה פוסט טראומטית 

זיכרונות חודרניים של אירוע הטראומה: תמונות, תחושות גופניות. משחק חזרתי המכיל אלמנטים 

חוויה ורגש(, התנהגויות לא תואמות שלב התפתחותי מהטראומה. מצבים דיסוציאטיביים )ניתוק בין 

 : חוסר עניין בפעילות. עוררות יתר: עצבנות, חשדנות, דאגנות, בדקנות.  NUMBING)מיני או תוקפני(. 

D ANXIETY (GAD)GENERALIZE 

חרדה ודאגה קיצוניים: לא נשלט, מלווה ע"י אי שקט, התעייפות בקלות, קשיי ריכוז, עצבנות, מתח  

 ים, קשיי שינה. שריר

 , שיעור מקוון11-05-2020

 ASD -Autistic Spectrum Disorder- אוטיזם

  90%התפתחותית. מעל -הפרעת תקשורת, בתחום החברתי, עיבוד סנסורי, עולם משלהם, הפרעה נוירו 

 מהמקרים, האוטיזם מולד. לעיתים נדירות יכול להגרם מחשיפות ספציפיות.  

" שפירושה "עצמי". אדם הבוחר להסתגר בתוך עצמו AUTOהמונח אוטיזם נובע מן המילה היוונית "

 רק עם עצמו. משם הגיעה המילה של אוטיזם.בצורה רצונית, יושב 

אוטיזם הוא לקות הפוגעת ביכולת לקלוט מסרים מן הזולת ולפתח קשרים הדדיים באופן תקין. לא מבין  

 מה רוצים ממנו, לא מבין איך לתקשר.

 פוגעת בשלושה תחומים עיקריים: 

 תפקוד חברתי •

 מילולית ובלתי מילולית -תקשורת •

 תבניות התנהגויות נוקשות, תחומי עניין מצומצמים. , הופעת תבניות חזרתיות •

כאשר כנראה יש הפרעה קשה לפחות  כדי לאבחן אוטיזם, ילד חייב לכלול הפרעה בשלושת התחומים 

 באחד מהם. ילד הפגוע רק בחלק מהם לא יחשב כאוטיסט.

: אוטיזם SDA, הפרעת התפתחות נרחבת או מקיפה, כיום קוראים לזה PDD, קראו לאבחנות 2013לפני 

)או לפי רמות   עם רמת תמיכה נמוכה, או זקוק לקמת תמיכה משמעותית או רמת תמיכה משמעותית מאוד

 . 2013תפקוד(. ההפרעה התחושתית נוספה לקריטריונים רק החל מ
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PDD- Pervasive Developmental Disorder-  הגדרה לפי הDSM 4 ( מתייחסת למונח לקבוצת 2013, )עד

תחומים: אינטראקציה חברתית,  3התפתחות מקיפות שמאופיינות בפגיעה חמורה ומעמיקה בהפרעות 

תקשורת מילולית ובלתי מילולית, התנהגות חזרתית ותחומי עניין מוגבלים. סטיית התקן בשלושת 

התחומים צריכה להיות חריגה מאוד ביחס לילדים "רגילים". התייחסו לכל תחום נפרד מהאחרים. 

 ים נפרדים. שלושה תחומ

 : DSM 4ב לכמה תתי קבוצות PDDחילקו את ה

1. Autistic disorder 

2. Asperger's Disorder 

3. Rett's Disorder 

4. CDD 

5. PDD_NOS 

ע"י קאנר, תיאר הפרעה ביולוגית מולדת, תיאר ילדים לאל דפורמציות  1943אוטיזם גולה לראשונה ב

האוטיסטים מראים רגרסיה בתפקודים החברתיים פיזיות, ללא פיגור ראשוני. חלק מהילדים 

והתקשורתיים שלהם בערך בתום השנה הראשונה לחיים. ילדים אלו אינם "נראים" אוטיסטים, מבחינה 

מתפתחים בשנה וחצי הראשונה באופן תקין ולאחר מכן נהיית  -גופנית הם מפתחים תקין. מאפיין בולט

 רגרסיה או עצירה. 

ר ותקשורת עם אנשים אחרים, היעדר שפה או מחסור בשפה, היעדר דמיון  ילדים שמתקשים לפתח קש 

)קושי במשחק סימבולי(, זיכרון מכאני טוב )למקומות, מספרים(, חוש מוזיקלי מאוד מפותח, צורך כפייתי 

 בשימור המצב הקיים, שגרה קבועה.  

 : DSM 4אפיונים לפי ה

 תפקודית בשלושה תחומים:אבנורמליות  - Autistic Disorder -אוטיזם  .1

 ליקויים באינטראקציה חברתית, בפיתוח יחסים חברתיים הדדיים. •

 גיל, עם כולם לא רק עם ילדים ספציפיים. -היעדר קשר עם בני -

 העדר יוזמה ושיתוף, לא משתף עם תחושות וחוויות.  -

 קושי בהדדיות רגשית וחברתית, קושי במשחק משותף, להבין רגשות של אחרים.  -

 ימוש בהתנהגויות לא מילולית לצורך קשרים חברתיים, נותן "מכה" שיסתכלו עליו. לקות בש -

 העדר מודעות לזולת, לא ירגיש בקיימות שלך, נמצא בעולם שלו. -

 שותף אגוצנטרי, רק מתעסק עם עצמו ולא רוצה לשחק עם ילדים אחרים. -

 תקשורת מילולית ולא מילולית •

 דיבור לא מובן או התחלת דיבור בגיל מאוחר.עיכוב או חוסר התפתחות הדיבור, או  -

לקות בשימוש בכישורים לשוניים לצרכים חברתיים, גובה הקול, האינטונציה, הקצב  -

 מילולי יהיה חריג ולא מפותח.-וההדגשים יהיו חריגים, כל הקטע הלא

 חוסר יכולת ליזום שיחה או להתמיד בשיחה. -

בחיקוי במשחקים חברתיים. משחקים רק   העדר משחק דמיוני, ספונטאני ומגוון או קושי -

 משחק חופשי או משחק חזרתי. 

שימוש סטריאוטיפי בשפה, תבניתי, חזרתי. יחזור על מה שאמרו לו או יחזור על מילים של   -

 עצמו כל הזמן, משיכה לשפה מסויימת של שפה לא הגיונית ולא קשורה לסיטואציה.

 יפיות ותחומי עניין מצומצמים חוסר גמישות מחשבה, התנהגות חזרתית, סטריאוט •

עיסוק יתר בדפוסי עניין מוגבלים, כל הזמן רוצה את אותו המשחק או את אותה התוכנית,   -

 לא "זורמים" עם שינוי. 
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הצמדות לשגרה מסויימת או לטקסים קבועים, קושי בקבלת שינויים ורצון לשמור על   -

 ון וכו'.הקיים, תמיד יאכל את אותו אוכל, יצחצח שיניים באותו הכיו 

 .ת ראשותנועות מוטוריות סטריאוטיפיות חוזרות ונשנות, נפנוף ידיים, דפיק -

עיקריים של  \עיסוק יתר בחלקים של אובייקטים, התעניינות במרכיבים לא תפקודיים -

 חפצים, כמו למשל התעסקות רק בגלגל אחד של המכונית. 

 משיכה לתנועה.  -

 ם: ימאפיינים נוספ •

 לה פחדים, הפרעות בשינה ואכי -

 תנועתיות יתר -

 אימפולסיביות, אגרסיביות, התקפי זעם -

 התעקשות יתר על דברים בהם חפץ הילד -

 היעדר ספונטאניות, גמישות, יוזמה ויצירתיות בארגון הזמן הפנוי  -

 רגישות יתר או חוסר רגישות לקולות ורעשים  -

 אי יצירת קשר עין -

 התפרצויות צחוק ובכי ללא סיבה נראית לעין -

 או חוסר רגישות למגע גופני רגישות יתר  -

 Asperger's Disorder -אספרגר .2

על ידי רופא הילדי האוסטרי האנס אספרגר, היא פוגעת באנשים  1944תסמונת זו תוארה לראשונה ב

 בטווח יכולת שכלית ממוצעת ואף מעל הממוצע, לבנים סיכוי גדול יותר ללקות בה. 

 אך עם מאפיינים ייחודים משלה.  יש הרואים בתסמונת זו חלק מהספקטרום האוטיסטי

 אינטראקציות חברתיות:  •

 מבודד חברתית אך לא תמיד מוטרד מכך  -

 עשוי לסבול ממתח עם ניסיונות לדרישות חברתיות מצד אחרים -

מבין כי לבני קבוצת השווים יש קשרי ידידות אך יחסרו לו האסטרטגיות הדרושות לפיתוח  -

 קשרי חברות.

 חברתיים קושי בהבנת רמזים  -

 עשוי להתנהג בצורה בלתי הולמת לסיטואציה )לשיר שיר באמצע שיעור(.  -

 תקשורת חברתית:  •

 עשוי להיות בעל שפת דיבור מושלמת, אך נוטה להיות רשמי ופדנטי. -

 לעתים הקול חסר הבעה, קושי בפירוש הטונים השונים בקולות של אחרים. -

ת פנים. העולם הרגשי הפנימי והבין  קושי בפירוש תקשורת לא מילולית, מחוות גוף והבעו -

 אישי של האחר אינו מובן.

 קושי בדיבור עקיף, שקרים וציניות. -

 קושי בתפישת משמעות מרומזת בשפה. -

 מגושמות מוטורית: •

 עשוי להיות מגושם וחסר קואורדינציה בתנועותיו.  -

 לא יכול לאסוף את פריטי הציוד. -לעתים ניכר קושי ארגוני -

 וציור בצורה מסודרת ולעיתים משימות אלו נותרות בלתי גמורות. קושי בכתיבה  -

 אוטיזם  אספרגר  תסמינים 

 פגועים  פגועים  כישורים חברתיים
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תחום חוזק, מדברים מוקדם   שפה \תקשורת

 ותקין

חולשה בולטת, איחור פשתי  

 אופייני 

 תקינות בדרך כלל קואורדינציה לקויה סרבול,  יכולות מוטוריות

לא שכיח, מסובב על עניין  אופייני, שכיח ומוסס על עובדות עניין תחומי 

 בחפצים 

 שנים  3הרבה לפני גיל  שנים  3אחרי גיל  אבחנה  \איתור

 

 , מלאכיות הדממה Rettתסמונת רט  .3

, מה שגורם X. זו מוטציה בגן האחת מתתי האבחנות של האוטיזם, מפתחת אצל בנות )בנים לא שורדים(

 מאובחנת בעיקר אצל הבנות. מכפר. Y. אצל הבנות הXלבנים לא לשרוד כי יש להם שני 

חודשים, שם קורה שינוי דרסטי בהתנהגות, מתחיל מנסיגה  18הבנות מתפתחות תקין לגמרי עד גיל 

לידה, אלא לא תמיד ניתן לדעת את זה ב בתחום המוטורי, איבוד יכולת הדיבור, פגיעה קוגניטיבית וכו'. 

הלוקה בתסמונת זו תהיה לרוב בעלת ראש קטן מהרגיל ביחס לגופה. היא  אם עושים בדיקות גנטיות.

תחווה קשיים בקואורדינציה, התנהגות חזרתית בולטת והפסקה כמעט מוחלטת של הדיבור או התקשורת  

 עם הסביבה, בנוסף להפגנה בולטת של אפטיות. 

 CDD -בילדות ()הידרדרות אינטגרטיבית-הפרעה דיס .4

תסמונת אוטיסטית נדירה וקשה לאבחון, שבה נעצרת התפתחות הילד ומתחילה הידרדרות רחבה וחדה 

-2בתחומים מוטוריים, חברתיים ולשוניים. לאחר התפתחות תקינה, הלוקה בתסמונת מאבד בין הגילאים 

 מוטוריקה ומיומנות בחברהאת הכישורים שרכש עד כה, בין אלו נמנים שליטה בסוגרים, דיבור,  10

  10ל  2כאשר בד"כ שנתיים ראשונות ההתפתחות תקינה ואח"כ בין גיל  10הפרעה זו יכולה להופיע עד גיל  

 מופיעה התסמונת.

 PDD NOSהפרעה התפתחותית נרחבת לא מאובחנת  .5

Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specific . 

לקריטריונים של הפרעה התפתחותית נרחבת, אך לא לאף אחת מהאבחנות  ילדים עם אבחון זה מתאימים 

שסקרנו עד כה. הפרעה זו ניכר שיבוש איכותי ביחסי הגומלין החברתיים ההדדיים ובתקשורת המילולית 

והלא מילולית, אך אין בהם את כל הקריטריונים של אוטיזם )לעיתים מאובחנים עם אוטיזם קל או עם 

למשל, ילדה עם איחור בהתפתחות לשונים ועם בעיות בהתנהגות המעוניינת בילדים  קווים אוטיסטים(.

 אחרים ונהנית בחברתם.

 DSM 4 (2000 )קריטריונים להגדרה על פי  

. בין התסמונות בקשת לאו דווקא יש  PDDהאוטיזם תואר כחלק מספקטרום של חמש תסמונות הקרוי  

יזוהה ליקוי חמור  3עד גיל  קשר ואין התייחסות לחומרת הלקות, בתוך כל תסמונת יש רצף של תפקודים. 

ופושט במספר תחומים התפתחותיים )אינטראקציה חברתית, תקשורת, שמחק, שטחי עניין, התנהגות(, יש  

 :אוטיזם כדי לאבחן ותהקטגוריות הבא 3אפיונים מתוך  6לזהות לפחות 

 אפיונים לפחות(:  2) אינטראקציה חברתית הדדית  .1

 קושי בולט בשימוש ברמזים לא מילוליים  -

 כישלון ביסוד קשרים חברתיים בהתאם לרמה התפתחותית  -

 העדר חיפוש הנאה ועניין בשיתוף -
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 אין אמפתיה לאחרים, לא רגישים רגשות של אחים.  -היעדר הדדיות רגשית חברתית -

 )לפחות אפיון אחד(: כישורי תקשורת מילולית ולא מילולית  .2

 איחור או היעדר שפה מדוברת ללא שימוש באמצעים אחרים לתקשורת -

 לקות בולטת בשימוש בדיבור לצורך ניהול שיחה  -

 שימוש חזרתי, סטריאוטיפי, או אידיוסינקרטי בשפה. -

 חברתיים.היעדר מכוון, ספונטאניות במשחקי כאילו או משחקים  -

 )לפחות אפיון אחד(: שטחי עניין מצומצמים  .3

 עיסוק מוגבר בעניין אחד -

 נוקשות ושימוש חזרתי ברוטינות לא פונקציונליות  -

 התנהגויות מוטוריות סטריאוטיפיות וחזרתיות -

 התעמקות יתר בחלקים של חפצים  -

 DSM 5  (2013 :)קריטריונים לאבחון אוטיזם ע"פ ה 

 .  PDD  ASDו שינוי תפיסתי ומושגי: הביא עימ DSM5ל DSM4המעבר מ

רצף האוטיזם מסווג לפי היקף התמיכה הנחוצה: תמיכה מאוד משמעותית, תמיכה משמעות ותמיכה  

בלבד. לדוגמא, תסמונת אספרגר לא תהיה קטגוריה נפרדת אלא תתואר כאוטיזם עם רמה קוגניטיבית 

החדש אומר שאין יותר קטגוריות אלא יש רצף של תפקודים  DSM-ורמה שפתית גבוהות. כלומר, ה

 וקשיים. 

הלקות באה לידי ביוטי הוא על שתי קטגוריות בלבד.  DSM5קטגוריות, ב 3האבחון היה על  DSM4ב

בגלל שילדים עם אספרגר לא מתקשים בתקשורת מילולית, הורידו . שיבושים בתחומים הבאים \בחסרים

יע אצל  פ, הוכנס קריטריון חדש של הפרעה בוויסות התחושתי שמוחנהאת התקשורת המילולית מהאב

מהאוטיסטים.  70%ילדים רבים ברצף ולא נכלל בעבר ברשימת הקריטריונים בספר, רלוונטי לכמעט 

שנים, זאת כיוון שלעיתים ילדים  3לפיה תסמיני אוטיזם חייבים להתקיים לפני גיל   -בוטלה מגבלת הגיל

 אוחר יותר כאשר בגיל צעיר קשה לאבחנם כאוטיסטים. מאובחנים רק בגיל מ

 טראקציה חברתיתנתקשורת חברתית ואי .1

 התנהגות ושטחי עניין  .2

 

חסרים מתמשכים בתקשורת החברתית ובאינטראקציה החברתית בהקשרים רבים, כפי שבאים  .א

 המפורטים להלן, בהווה או על פי ההיסטוריה. בכל הסעיפיםלידי ביטוי 

קושי בניהול שיחה, הפחתה בשיתוף רגשי, חוסר יכולת  -חסך בהדדיות רגשית וחברתית  -

 ליזום או להגיב ליוזמות חברתיות.

העדר הבעות פנים,   -תחום תקשורת לא מילולית לצורך קיום אינטראקציה חברתיתבחסך  -

 , לקויות בקשר עין.היעדר מחוות

קושי   -חסך בפיתוח, שימור והבנה של קשרים רגשיים בהתאם לרמה ההתפתחותית -

 . בהתאמת התנהגות להקשר, קושי בשיתוף משחק דמיוני, חוסר עניין בקבוצת הגיל

 

לויות, התנהגויות מצומצמות וחזרתיות הבאים לידי ביטוי בהווה או על פי  תחומי עניין, פעי  .ב

 : התיאורים  4מתוך  2לפחות דיווחו בעבר, 

הופעת תנועות מוטוריות סטריאוטיפיות וחזרתיות, שימוש חזרתי וסטריאוטיפי בחפצים  -

 )אקולליה, ציטוטים, שינון(.  שימוש ברוטינות של דיבור)סידור בשורות( 
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  -נהגותי והצמדות רבה לרוטינות, להפקות מילוליות מסוימות והתנגדות לשינוייםקיבעון הת -

 קשיים במעברים, חשיבה נוקשה וטקסיות. 

תחומי עניין מצומצמים במיוחד, חריגים מבחינת עוצמה ומיקום, עיסוק יתר בחלק מחפץ או  -

 בחפץ מסוים, חזרה ללא סוף על אותה התנהגות או אותו סיפור.

העדר תגובה לגירויים סנסוריים או ענין חריג בגירוי סנסורי מסוים, חוסר   תגובת יתר או -

תגובה לכאב או לטמפרטורה, תגובה אברסית לצליל מסוים או לטקסטורה מסוימת, הרחה 

 ונגיעה בחפץ מסוים, התמכרות לגירויים 

 

באבחנה, חלקם  הסימנים חייבים להיות קיימים מוקדם בילדות, לא כולם יהיו גלויים מיד  . ג

 ימוסכו בזכות למידה לאורך החיים. 

 

 כל הסימנים גורמים ללקות קלינית מובהקת בתחום החברתי, התעסוקתי והתפקודי של הנבדק. .ד

 
 

ההפרעה אינה מוסברת על ידי לקות אינטלקטואלית או איחור התפתחותי גלובלי. הקשיים  .ה

 ההתפתחותית הגלובלית של הנבדק.החברתיים חמורים יותר מהצפוי על פי הרמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ילדים עם   1,710נולדים כל שנה  -לידות מאובחנים על הרצף האוטיסטי, לפיכך 1:100שכיחות האוטיזם: 

 ילדים על הרצף.  31,000יש בערך  18אוטיזם. עד גיל 

,  1:4בין בנים לבנות , היחס 1:1000שנים, היחס היה  10-15מדוע יש עליה בשכיחות לאורך השנים? לפני 

 1:10-1:4בתסמונת אספרגר היחס הוא 

מהילדים מאובחנים עם  50%מהילדים אובחנו עם פיגור, היום  70%, 1990לפני שנת : אוטיזם ופיגור

 , ישנו פיגור מולד ופיגור התפתחותי.IQ 70פיגור. פיגור מוגדר עבור ילדים עם מנת משכל של פחות מ

יש השפעה תורשתית, הקשר לחיסונים לא נמצא מבוסס מחקרית. אצל תאומים זהים גנטיקה ואוטיזם: 

אצל תאומים לא   0-5%סיכוי לאוטיזם אצל הילד השני אם ילד אחד מאובחן, לעומת סיכוי של  80%קיים 

 לית. הכל הזהים. הסיכוי לילד נוסף המשפחה שבה יש ילד אחד מאובחן הוא גבוה מאשר באוכלוסיי
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: היקף ראש גדול, לא קיים עיוות או מראה חיצוני שונה  מראה ומאפיינים חיצוניים לאנשים עם אוטיזם

המעיד על הלקות, מבט מהורהר, תנועות חריגות ולא מקובלות, עוצמות חזקות יותר של התנהגויות  

 מקובלות.

י הסביבה, פגיעה עצמית, קשיי קשב וריכוז, היפראקטיביות, אגרסיביות כלפ בעיות נלוות לאוטיזם:

 התקפי זעם, חרדות, הפרעה אובססיבית כפייתית, ליקויים חושיים. 

זיכרון פנומנלי למקוות ותאריכים, לימוד עצמי של מיומנויות  יכולות ייחודיות לאנשים עם אוטיזם:

, ראייה אקדמיות בגיל צעיר, יכולות מתמטיות גבוהות, מוסיקליות מעבר לגיל, יכולות ציור מעבר לגיל

 מרחבית: פזלים, זיהוי דרכים.

חודשים.   5-6הפרעה בקוליות הדדית המאפיינת קשר בין האם לילד, בגילאי  סימנים מוקדמים לאוטיזם:

הברות חוזרות שאינן מתפתחות למשהו רחב יותר. קושי להגיב לקריאת השם בהפניית מבט. אחוז גבוה 

המות, צקצוקים, קולות גבוהים. איחור בהבנת והפקת של הברות וקולות עם גוון וצליל לא רגילים, נ 

השפה. איחור בהופעת ג'סטות ובמידת השימוש בהן לתקשורת. פחות חיפוש והישארות באינטראקציה, 

רפוי מאוד או נוקשה   -היעדר חיוך חברתי, לא עונים לשמם, לא רוכשים הצבעה, טונוס שרירים לא תקין

 מאוד.

ביכולות ובקשיים של המטופל ובהעדפת המשפחה ולאו דווקא בתווית  הטיפול המתאים תלוי   טיפול:

המסוימת שהותאמה לילד מתוך הרצף. חלק מהקווים המנחים את הטיפול הם: שימוש בחיזוקים 

חיוביים בטיפול בבעיות התנהגות, שגרת פעילות מובנית וצפויה, משפר קטן של ילדים יחסית לכל איש 

 ת חברה ותקשורת, תוך שימוש במשחק ובאינטראקציות בין ילדים.צוות, גדש על פיתוח מיומנויו

 מטרות הטיפול הבסיסיות:

 טיפוח התפתחות חברתית ותקשורתית .1

 תגבור הלמידה ופתרון בעיות.  .2

 הפחתת התנהגויות המתערבות בלמידה ויצירת הזדמנויות להתנסות נורמלית.  .3

 סיוע למשפחות בהתמודדות עם המצב. .4

 לקויות למידה 

מה ההבדל בין לקות לקושי? לקות יכולה להמשך לאורך כל החיים והיא לא נעלמת מאחר והיא הפרעה  

 התפתחותית עם בסיס נוירולוגי. 

הקשיים הם לא מולדים,  -. הבדל בין לקות כתיבה לבין קושי בכתיבהכתב לא קריא ולא ברור -דיסגרפיה 

 לאחר עבודה פרטנית עם הילד, הוא ישתפר. 

שינוי בהתנהגות המתרחש  ישת מידע או מיומנות חדשה. הבנה של תהליכים תוך ניסיון.רכ -למידה

כתוצאה מניסיון או אימון. רכישה,[ הרחבה או שיפור של ידע, תובנה, יכולת או מיומנות. לרכוש ידע או 

 מיומנות בתחום מסוים דרך לימוד, הוראות או ניסיון. למידה היא תהליך וגם תוצר. 

לקויות למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצה ICLD (1987 :)ה ללקויות למידה הגדרת האגוד 

הטרוגנית של הפרעות המתבטאת בקשיים משמעותיים ברכישה ובשימוש של הקשבה, דיבור, קריאה,  

  מניחיםכתיבה, חשיבה הגיונית, כישורים מתמטיים או כישורים חברתיים. הפרעות אלו הן פנימיות לפרט, 

 כי הן נובעות מדיספונקציה במערכת העצבים. 
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לקויי למידה הוא מונח כללי שמתייחס לקבוצת הפרעות  (:1994הגדרת האגודה ללקויות למידה )

הטרוגנית, במתבטאת בקשיים משמעותיים ברכישת הקשבה, דיבור, קריאה, כתיבה המשגה או יכולות 

ומניחים שהן נובעות מדיספונקציה נוירולוגית  מתמטיות ובשימוש בהם. הפרעות אלה הן פנימיות לפרט

מרכזית. הן עשויות להופיע בכל שלב לאורך כל מעגלי החיים. סימני ראשונים יכולים להופיע בגיל מאוד 

 בעיה בתפקוד מאחד מהאזורים במוח. -צעיר אך לא מאבחנים לפני גיל בית ספר. דיספונקציה

לקות למידה הוא תחום לקות מובהק, קושי   ויי למידה:כתב הסכמה של הוועדה הלאומית המאוגדת ללק

מאוד משמעותי. ללקויות למידה יש בסיס נוירולוגי פנימי לפרט, ייחודי לכל אדם.  ההבדלים ברמת  

הביצוע בכישורים ויכולות )הבדלים תוך אישיים(, למשל ילד שקורא מעולה אבל יש לו קושי משמעותי 

רך מעגל החיים, זה לא משהו שנעלם אך עם טיפול טוב אפשר לפצות  בחשבון. לקויי למידה מתמידים לאו

או הפרעות  ADHDליקויי למידה יכולים להופיע עם ליקויים ותנאים מגבילים, נוסף על  על זה.

סוציאליות, אבל בתנאי שאפשר להבחין בין שתי ההפרעות. לקויי למידה מצויים בכל הקבוצות 

 כלכליות שונות.התרבותיות, האתניות, שפות ורמות 

: הפרעות למידה מאובחנות כאשר הישגי היחיד במבחנים סטנדרטיים בקריאה, DSM 4הגדרה על פי 

מתמטיקה או בהבעה בכתב המועברים באופן אינדיבידואלי, פחותים במידה משמעותית מן המצופה  

מובהקת להישגים  מתלמיד בן גילו, מלימודיו ומרמת המשכל שלו. ליקויי הלמידה מפריעים במידה 

 (. APA,1994האקדמיים או לפעולות החיים היומיומיות המחייבות כישורי קריאה, מתמטיקה או כתיבה ) 

(,  דיסלקציההפרעות בכתיבה )דיסגרפיה(, הפרעות בקריאה ) -ה בידלמ להפרעותמתייחס  DSM 4ה

 הפרעות בחשבון )דיסקלקוליה(, הפרעה בלמידה שאינה ספציפית.

הכתיבה  -מאחר וההגדרה לא מדידה וזה מתייחס לדברים שהם כלליים DSM  4ההגדרות היש בעיה עם 

מתקשרת למון דברים כמו מוטוריקה עדינה ולא לגמרי ברור מה הגבולות של היכולות האלו. לא מבדילים 

-שם מה ההבדל בין קושי למידה ללקות למידה. לא התייחסו בצורה ברורה לזה שמקור הלקות היא נוירו

 .פתחותיתהת

22.6.2020 

 המשך  -לקויות למידה

 DSM 5 –העתיד של האבחנות הפסיכולוגיות והפסיכיאטריות 

התפתחותית שלה בסיס ביולוגי והשלכות קוגניטיביות. הלקות היא מולדת,  - לקות למידה היא הפרעה נוירו 

ת תפיסתיים על בסיס פגיעה מוחית כלשהי באחד מאזורי המוח. משליכה, מפריעה וגורמת גם לבעיו

 קוגניטיביים ואף חברתיים והתנהגותיים. 

הרקע הביולוגי בא לידי ביטוי באינטראקציה בין גורמים גנטיים וסביבתיים המשפיעים על יכולת המוח 

לתפקד ביעילות ובדייקנות בפעילויות קוגניטיביות, כגון תפיסה, עיבוד מידע מילולי ולא מילולי. אם נלמד 

 עה הספציפית, זה עלול להחמיר. בצורה לא מותאמת להפר

זוהי הפרעה מתמשכת הפוגעת בתפקודי למידה כגון קריאה, הבנת הנקרא, הבעה בכתב, כתיב, חישובים 

 מתמטיים והגיון מתמטי ומתבטאת בדרגות חומרה שונות. זה לא נעלם לעולם. 

 קריטריונים להפרעות למידה: ארבעה 

פי שניתן לראות בהימצאות של לפחות אחד קשיים ללמוד ולהשתמש במיומנויות אקדמיות כ .א

מהסימפטומים הבאים, שנמצאים לפחות שישה חודשים ברצף והקשיים קיימים למרות שניתנה 

 התערבות שמכוונת לטפל בקשיים אלו: 
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 הסימפטומים הם: 

כמה מילים בודדות בקול רם, מתקשה. קשיים  -קריאת מילים לא מדויק או איטית במאמץ ניכר •

 מילים.  לזהות צלילי

 .יכול לקרוא טקסט באופן מדויק אך בלי להבין את הרצף -קשיים בהבנת המשמעות של הנקרא •

את המילה בא, קורא אבא.   –מוסיף אותיות או משמיט או מחליף עיצורים  -קשיים באיות •

 דיסלקציה( -)שלושת הראשונים 

 הבעה של רעיונות לא ברורה.ילד שעושה שגיאות רבות בניקוד או בחביר,  -קשיים בהבעה כתובה •

 , דיסקלקוליה. קשיים בשליטה במשמעות המספר, בעובדות מספריות או בחישוב •

גם דיסקלקוליה. לקות למידה בתחום החשבון או הפרעת למידה   -קשיים בחשיבה מתמטית •

 ספציפית בתחום החשבון 

 

למצופה מגילו המיומנויות האקדמיות בהן הילד מתקשה, הן באופן מהותי וכמותי מתחת  .ב

הכרונולוגי של הפרט, והן גורמות להפרעה משמעותית ומובהקת בביצוע האקדמי או המקצועי 

 שלו, או בפעילות בחיי היום יום.

 

קשיי הלמידה מתחילים בשנות בית הספר אך לא תמיד באים לביטוי באופן חיצוני מלא, אלא רק   . ג

 . ת המוגבלות של הפרטכאשר הדרישות לתחומים אקדמיים אלו מגלות את היכולו

 
 

הקשיים הלימודיים אינם תוצאה של אי יכולת אינטלקטואלית, בעיות שמיעה או ראייה שלא   .ד

חברתית, היעדר בקיאות בשפה של - תוקנו, הפרעות מנטליות או נוירולוגיות אחרות, שונות פסיכו

לקות   הלמידה האקדמית או הוראה לא מתאימה. צריך קודם כל לשלול קשר לכל הפרעה או

, אולי נובע ADHDהפרעת זיכרון לילד עם  -אחרת לפני שמשייכים ללקות למידה. למשל

 מהפרעת קשב ולא מהפרעת למידה בתחום הזיכרון

 לקות למידה היא *לא*:

 לא נכות פיזית •

 לא ליקוי חושי  •

 לא רמה שכלית נמוכה •

 לא בעיות רגשיות ראשוניות •

 מספקת או הבדלים תרבותיים. לא השפעות סביבתיות כמו הוראה לקויה או לא •

 גורמים: 

הגורם המרכזי לליקויי למידה הוא נוירו ביולוגי, תוצאה של טראומות שונות שקרו ברובן לפני  •

משקל נמוך בלידה או לידת פג יכולה לגרום  -הלידה או בזמן הלידה. מה יכול לפגוע במוח העובר 

שתייה ועישון, תזונה לקויה  .כזיתלנזק מוחי ואז ללקות למידה, דלקות במערכת העצבים המר

 בהיריון. 

 חלק מליקויי הלמידה שי בסיס גנטי תורשתי, סביר שנמצא את הלקות אצל כמה אחים. •

 ברוב המקרים לקות הלמידה קיימת מלידה, אבל לעיתים היא נרכשת. •
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מצב חשוב להדגיש שליקויי למידה אינם נגרמים ע"י גורמים סביבתיים כגון הוראה לקויה או  •

 כלכלי קשה. אולם כאשר קיימת הבעיה, הם עלולים גורמים אלה להחמיר אותה. 

 מתי מתגלים לקויי למידה?

 עשויים להתגלות כבר בראשית הלימודים ועלולים אפילו להתגלות בגיל הרך.  •

ליקויי הלמידה עשויים להיחשף בשלבים השונים של החיים, הם משנים את פניהם במהלך  •

 ההתקדמות בלמידה. החומרה והצורה משתנה. השנים עם 

דוגמה: קוש/י ברכישת הקריאה מתגלה לפעמים כקושי בהבנת הנקרא. אצל תלמיד אחר קושי  •

 זה יהיה שולי ויתבטא רק כשעליו להתמודד עם טקסטים ארוכים.

 כיצד לזהות יןלד הנמצא בסיכון לליקויי למידה? 

 בגן חובה  •

ות והתפתחות סמנטית איטית, קשיים בחריזה, חוסר שפה וחשיבה: קושי בהיגוי של אותי -

 עניין בהאזנה לסיפורים, קושי בזכירת שמות, זכירה של צבעים ואותיות.

 חשבון: ילדים שמתקשים לתפוס כמות, לזכור מספרים. -

קשב וריכוז: לא יבינו את בסיס הקריאה, היפראקטיביות מאוד קיצונית, תנודות במצב רוח,  -

 מתקשים עם כישלונות.  לא מתמידים במשימה,

מוטורי: קושי בביצוע משחקים שיש בהם העתקות, קושי בבניית פאזלים,  -תחום חזותי -

 קושי בבניה חזותית.

 . חברתי: מתקשים ביצירת חברויות, הבנת סיטואציות חברתיות -בתחום ההתנהגותי  -

 ד -כיתות יסוד א •

 ילים פשוטותמתקשה בזכירת האותיות וכתיבת מ  -קושי ברכישת קריאה וכתיבה -

שגיאות בחישוב, אי הבנת הקשר בין הבעיות בחשבון לבין החישובים, מחשב עם   -חשבון -

 האצבעות. 

 שפה דלה, קושי בהבעה בעל פה. -

בעיות בתחום החזותי מוטורי, קושי בעיצוב אותיות, התארגנות, כתב יד בלתי קריא   -

 ואיטיות בכתיבה. 

 


