
 סמסטר ב'  –נורמה וליקויים בהתפתחות שפה 

 עטר רביד 

 , מקוון 1שיעור 

 DLD evelopmental Language DisorderD   –לקות שפה התפתחותית 
לקות שפה המהווה מכשול בתקשורת יומיומית או בלמידה, ויכולת איטית או מעוכבת בהתקדמות בהבנה  

פגיעה   \לקות שמיעה \תסמונות \ASDשל חוקי השפה. הלקות אינה מוסברת על ידי קשיים אחרים )
לדוגמא(. כמו כן,   ADHDמוחית( ואין סתירה בין קיום לקות שפה התפתחותית במקביל לקשיים אחרים )

 ההתפתחות החברתית, הרגשית והמוטורית בתחום הנורמה.

 DLDמאפיינים שפתיים של ילדי 

מילים ופעלים מצומצם, עיכוב או שיבוש מולד בהתפתחות השפה )שיבושים דקדוקיים, אוצר  •
 קושי בשליפת מילים(. 

 לעיתים יש קשיים קוגניטיביים נוספים, לעיתים שיבושים בהגייה.  •

 DLDהשפעות נוספות של 

לעיתים תתלווה ללקות גם לקות למידה בגיל בית הספר ) קושי להבין טקסטים, קושי בהבעה  •
 בעל פה ובכתב(. 

 תיות, קושי להשתלב בשיחה. לעיתים לקות שפתית גם תשפיע על יכולות חבר •

 בית אורייני יעודד שפה. -, יחד עם זאתDLDאין קשר ישיר בין רמת האוריינות בבית לבין  •

 אופי האיחור בשפה 

 איחור בולט בהתפתחות השפה, איחור הבעתי בולט יותר מהאיחור ההבנתי.  •

 לעיתים יש סטייה מסדר ההתפתחות הרגיל.  •

חומים שונים של השפה אשר אינם אופייניים ברכישה יתכנו הבדלים בקצב ההתפתחות בין ת •
 רגילה. למשל, איחור ברכישות מורפולוגיות שאינו אופייני לילדים עם גיל שפתי דומה.

 תפוצה 

 מהילדים בגילאי גן מראים לקות שפה התפתחותית. 7-8% •
 מיליון ילדים בארה"ב 5< 

 > מיליון ילדים בבריטניה 
 < חצי מיליון ילדים באוסטרליה

 מהאסירים בבתי כלא לנוער בארה"ב הם לקויי שפה.  50% •

 מילדים לקויי שפה דיווחו שהיו קורבנות להתעמרות בבית הספר. 50% •

DLD ודו לשוניות 

לקות השפה בקרב חד ודו לשוניים היא זהה, ילד עם קושי ברכישת שפה יראה את   שכיחות •
 הקושי בכל שפה שאותה הוא ירכוש.

ילדים דו לשוניים תקינים לעיתים מראים עיכוב קל ברכישת השפה השנייה, אך תהליכי הלמידה  •
 וקצב הלמידה בשפה המרכזית תקינים.

 DLDמאפיינים קוגניטיביים של ילדי 

 י אינטיליגנציה הילדים מראים יכולת תקינה בגדר הנורמה.במבחנ •

 יש קשיים קוגניטיביים אופייניים:   •
 < משחק סימבולי פשוט ביחס לגיל 

 > קושי ביצירת דימויים.
 < קושי בהסקת מסקנות והבעתן



 > קושי בזיכרון לטווח הקצר 
 < יכולת עיבוד איטית.

 מקורות אפשריים לליקוי השפתי

 ביכולת לרכוש כלים דקדוקיים, ליקוי זכרון פונולוגי. ליקוי  •

 ליקוי בעיבוד פונולוגי של ציינים דקדוקיים שאינם בולטים בתפיסה שמיעתית. •

 , יכולת מוגבלת לעיבוד מידע קוגניטיבי.ליקוי בעיבוד של צלילים המופעים ברצף בקצב מהיר •

 בסיס גנטי

הטוענים שהגן הפגום קשור למנגנון הדקדוקי של המוח, יש עדויות לבסיס גנטי ללקויות שפה, יש  •
 מחקר על בני משפחה. 

 הפונולוגיקשיים בתחום 

 מהילדים המראים קושי בתחום הפונולוגי מראים קושי גם בתחומי שפה נוספים.  80% •

 כיצד נראה קושי פונולוגי?  •
 < השמטות של עיצורים וצרורות בסופי הברות ומילים.

 ורכבות, השמטת הברות לא מוטעמות.> קושי בהפקת הברות מ
 < דיבור לא מובן, קושי בעיבוד רצף מהיר של צלילים ובאבחנה ביניהם. 

 קושי לנתח במודע מבנה מילים.  –לינגוויסטית -< קושי ברמה מטה
> קושי במטלות של מודעות פונולוגית, כמו חלוקה להברות, איתור פונמות, חלוקה לפונמות,  

 מציאת מילה מתחרזת. 
 אפרקסיה. >

 הסמנטי קשיים בתחום 

 הופעה מאוחרת של מילים ראשונות וקושי ברכישת פעלים.  •

 קושי בהכללת המשמעות של המילה, קושי בשליפת מילים.  •

 האיחור ברכישת אוצר המילים עלול לעכב רכישת דקדוק.  •

 :עושר סמנטי*  •

 ם. בגילאי הגן מתפתח עושר מילולי, שימוש במשלבים וסוגות, פעלים ספציפיי •

 ילד לקוי שפה יראה שפה דלה למרות סביבה עשירה שפתית. •

 המורפולוגיקשיים בתחום 

 קושי בשליטה ובהטיות לגופים, נטייה לשימוש בשם הפועל.  •

 קושי בנטיית רכישת נטיות זמן. •

 התחבירי קשיים בתחום 

 מגוון מצומצם של מבנים וכללים. •

 בהבנה בייחוד במבנה סביל ומבנים מורכבים. קיימת רכישה של קטגוריות בסיסיות, קשיים  •

 DLDחינוך וטיפול בילדי 

 נמליץ על אבחון וטיפול קלינאית תקשורת  •

נבדוק תחומים נוספים: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, הדרכת הורים, תמיכה רגשית, בירור קשב,  •
 מעקב שמיעה והוראה. 

 . הוראה מתקנה \כיתה קטנה \נשקול שילוב בגן שפתי •

שילד ייחשף באופן ממוקד לשפה עשירה והתנסויות מיטביות, כך הוא ישיג יכולות שפתיות  ככל  •
 ואורייניות מפותחות.

 תמיכה: נעודד את ההתקדמות של הילד ביחס לעצמו, זקוקים לעידוד רב. •

 לסיכום



ולצמצם  ילדים בעלי עיכוב שפה התפתחותי זקוקים לאבחון והתערבות מוקדמים כדי למנוע תסכולים 
פערים. רבים מהם לא מקבלים טיפול נאות בשל מודעות גרועה של הסביבה וצוברים פערים ותסכולים. 

 נפנה מוקדם ככל האפשר לקלינאית תקשורת. 

 

 

 mpairmentIanguage Lpecific S -לקות שפה ספציפית

 . איחור משמעותי בהתפתחות השפה •

 ללא בעיות תקשורת ראשוניות. •

 בשמיעה. ללא בעיות  •

 התפתחות חברתית, רגשית ומוטורית נמצאת בתחום הנורמה. •

 לעיתים יש קשיים קוגניטיביים נוספים, לעתים בעלי לקות למידה. •

 , עם זאת, בית אורייני יעודד שפה. SLIאין קשר ישיר בין רמת האוריינות בבית לבין  •

 SLIמאפיינים קוגניטיביים של ילדי 

 יכולות תקינות בגדר הנורמה, אך מגלים גם קשיים ב:  במבחני אינטיליגנציה הם מראים •
 < משחק סימבולי

 > קושי ביצירת דימויים
 < יכולת שימור וסדרתיות שהן פגועות מעט

 > יכולת הסקת מסקנות שפתית פגועה 
 < קושי בזיכרון לטווח הקצר, קיבולת מוגבלת, יכולת עיבוד איטית.

 אופי האיחור בשפה 

 בהתפתחות השפה איחור בולט  •

 חור בהבעה הוא כשנה יא •

 חצי שנהשל כהאיחור בהבנה הוא  •

 לעיתים מדובר גם בסטייה מסדר ההתפתחות הרגיל.  •

לעיתים יתכנו הבדלים בקצב ההתפתחות בין תחומים שונים של השפה אשר אינם אופייניים  •
 גיל שפתי דומה.איחור ברכישות מורפולוגיות שאינו אופייני לילדים על   -ברכישה רגילה, למשל

 בסיס גנטי

ישנן עדויות לבסיס גנטי ללקויות שפה, הדוגמא הידועה ביותר היא של משפחה בה עבר ליקוי שפה  
בני משפחה נמצאו עם ליקוי בשפה. כמו כן נטען שהגן   30מתוך  16 -מורפולוגי בשלושה דורות שנחקרו

 הפגום קשור למנגנון הדקדוקי במוח.

 השפתימקורות אפשריים לליקוי 

 ליקוי ביכולת לרכוש כלים דקדוקיים. •

 ליקוי בזיכרון פונולוגי.  •

 ליקוי בעיבוד פונולוגי של ציינים דקדוקיים שאינם בולטים בתפיסה שמיעתית. •

 ליקוי בעיבוד של צלילים המופיעים ברצף בקצב מהיר. •

 יכולת מוגברת לעיבוד מידע קוגניטיביים.  •

 הפונולוגיקשיים בתחום 

השמטות   -מהילדים המראים קושי בתחום הפונולוגי, מראים קושי גם בתחומי שפה נוספים  80% •
 של עיצורים וצרורות בסופי הברות ומילים.

 הברות מורכבות, השמטות של הברות לא מוטעמות. קושי בהפקת •

 דיבור לא מובן, קושי בעיבוד רצף מהיר של צלילים ובאבחנה ביניהם.  •



במטלות חלוקה   -קושי לנתח במודע מבנה מילים. למשל –ת לינגוויסטי-קושי ברמה מטה •
 להברות, איתור פונמות, כמה צלילים במילה או מציאת חרוז דומה וכדומה.

 אפרקסיה. •

 הסמנטי קשיים בתחום 

 הופעה של מילים ראשונות מאוחר וגם קושי ברכישת פעלים.  •

 קושי בהכללת המשמעות של המילה, קושי בשליפת המילים.  •

 כישת אוצר מילים עלול לעכב רכישת דקדוק.האיחור בר •

 המורפולוגיקשיים בתחום 

 קושי בשליטת בהטיות לגופים.  •

 נטייה לשימוש בשם הפועל.  •

 קושי ברכישת נטיות זמן  •

 התחבירי קשיים בתחום 

 , קיימת רכישה של קטגוריות בסיסיות. מגוון מצומצם של מבנים וכללים •

 ומבנים מורכבים.קשיים בהבנה בייחוד במבנה סביל  •

 

 אוטיסטי  - לקויות שפה על הרצף התקשורתי

 תקשורת:- דיבור-בין שפהוקשר הבחנה 

 רעיון. \שפה = סכמה 

 דיבור = פעולה מוטורית.

 יכולת לביטוי עצמי ויצירת קשר מותאם.  \ תקשורת = צורך 

 :תקשורת-דיבור-, לפי ההבחנה בין שפהדוגמאות ללקויות 

 , כל מה שקשור לחלק המוטורי של ההבעה. שיבושי היגוי, קולגמגום,  -לקות דיבור

 אוצר מילים קטן, בעיה בשליפת מילים, קושי בהעברת מסר מילולי.ברמת הרעיון,  -לקות שפה

 , אוטיזם, קושי מולד של הילד בצורך הראשוני ליצור קשר מותאם עם הסובבים.ASD -לקות תקשורת

ASD- Autistic Spectrum Disorder -  ליקוי על הקשת האוטיסטית 

, אי אפשר לבדוק בבדיקות אובייקטיביות, רק לפי זו הפרעה המוגדרת על ידי התנהגויות מסוימות
מחליף שמות קודמים שהתייחסו לסוגים שונים של האוטיזם, כגון:  ( ו2013חדש ). מונח זה התנהגות

PDD-NOS, PDDיסו הכל תחת מטרייה שנקראת הקשת האוטיסטית. , היום הכנ, אספרגר 

בעבר   ., למרות שמי שבוחן את ההפרעה הם פסיכולוגים ופסיכיאטריםזו אינה מחלת נפש אלא ליקוי מולד
חשבו שזה נובע מקשיים רגשיים שנבעו מהתפקוד האימהי )כיום ידוע שלא נכון, אין קשר בין תפקוד  

 אימהי לבעיות תקשורת(. 

 :ASDמאפיינים מרכזיים של 

קושי בשימוש בהתנהגות לא מילולית כגון קשר עין, הבעות פנים, שפת גוף מאוד מצומצמת, קושי  •
 אינטראקציה חברתית. להבין ולבצע ג'סטות כדי לווסת 

 קושי בחיפוש ספונטני של קשר עם אחרים כדי לחלוק עימם חוויה, הנאה, עניין.  •

 קושי בהבנת רמזים לא מילויים )ג'סטות, הבעות פנים(  •

קושי להבין את הצד השני ולגלות אמפטיה לצד השני, לא תמיד מבינים שלצד השני יש רגשות או   •
 תפיסת עולם שונה. 



יטואציה חברתית ובפיתוח יחסים חברתיים, גם במקרים של אוטיזם עמוק  קושי במותאמות לס •
יש קושי לפתח יחסים חברתיים ולהתאים עצמם לסיטואציות    -וגם במקרים שהאוטיזם עדין

חברתיות. יש ילדים שמתפקדים חברתית מאוד יפה עם מטפל אבל בקבוצת ילדים בגיל יהיה  
 קושי פרגמטי משמעותי.

היכולת של הילד להביע את עצמו במספר דרכים וצרכים, "לא   -מצומצמות כוונות תקשורתיות  •
אני מוותר", ילדים מגיל צעיר יודעים כבר   \לא נעים", "היה תורי\רוצה" "כן, אני מעוניין" "נעים 

 לעשות זאת אך ילדים על הספקטרום האוטיסטי מתקשים בלהביע את הכוונה התקשורתית הזו
שהם לא אוהבים(, הכוונות התקשורתיות שלהם לא תמיד ברורות )אפילו בסיבוב הראש למאכל 

 למי שמולם. למשל, ילד שצובט כדי שיבואו לשחק איתו במקום להביע את הרצון שלו במלל. 

 היענות תקשורתית \מיעוט יוזמה •

  -קושי בשמירה על כללי שיחה הדדית, כדוגמת וידוא הבנה, שמירה על תור. אומר "עשה לי ככה" •
לא נעים? קשיים בלהביע את עצמם וקושי בשמירה על  \? מה הוא עשה? היה נעיםמי זה הוא

ההדדיות ועל תור בשיחה. יכולים לשאול ולענות באותה נשימה, מדברים בתבניות "מה שלומך, 
 הכל בסדר.

בשנים האחרונות ישנה עלייה דרמטית בהיקף הילדים המאובחנים על הרצף התקשורתי. לא  – שכיחות
יודעים למה ולא יודעים מה גורם למין האנושי לסבול יותר מהתסמונת הזו. היחס בין הבנים לבנות נשמר, 

ארה"ב נפש, ב 1000מקרים לכל  4.5יש פי ארבעה בנים על הרצף מאשר בנות. שכיחות כיום: בישראל יש 
 . 1000מקרים לכל  9השכיחות היא 

)השערות( כל הזמן עוסקים במחקר לנסות להבין למה ילד נמצא על הרצף האוטיסטית, אולי  – סיבות
קשור למערכת האוטואימונית, לגורמי לחץ סביבתיים. כן יודעים שיש רכיב גנטי )באותה מפחה כשיש ילד 

אבחון מדויק יותר כסיבה אפשרית לעליה במספר  על הרצף, יש יותר סיכוי לאח נוסף על הרצף(.
 המאובחנים, יש שיפור במערך האבחוני אך לא הוא זה שגורם לעלייה בממדים של התופעה. 

 DSM V  – Diagnostic and Statistical Manualהגדרת אוטיזם לפי 

מדריך אבחוני וסטטיסטי של הפרעות נפשיות, אשר מפורסם על ידי האגודה האמריקאית   •
 ריה. טיאכפסיל

יצאה מהדורה ובה שינוי דרמטי בהגדרת הרצף האוטיסטי, הגדרת הרצף מתייחסת   2013בשנת  •
 לשתי קבוצות דפוסי התנהגות, כאשר בכל קבוצה יתקיימו דרגות חומרה שונות.

 .: חסרים בתקשורת והתנהגות חברתית לקויה1קבוצה  •

 .רתית: התמקדות בתחומי עניין מצומצמים והתנהגות חז2קבוצה  •

כל ילד על הרצף יראה קושי בשתי הקבוצות ההתנהגות אך יש טווח מאוד רחב בין הילדים  •
השונים. יש ילד עם חסרים מאוד משמעותיים בקבוצה הראשונה אך לא מראה חובר קשה 

, ילד חייב ASDבקבוצה השנייה אך תהיה לו רמה מסויימת של זה. כל להיות תחת המטרייה של 
 הקבוצות.לחוות התנהגות משתי 

 : חסרים בתקשורת והתנהגות חברתית לקויה1קבוצה 

ועד לקושי  ה, החל מהיעדר מוחלט של יכולת ליצירת אינטראקציחסר בהדדיות חברתי ורגשית •
 ביצירת שיחה הדדית מותאמת. 

, החל מהיעדר מוחלט של קשר עין,  מילולית בשימוש לאינטראקציה חברתית-ר בתקשורת לאסח •
 בתקשורת בין אישית תקינה.לשלבם ומחוות מועטות  )ג'סטות( ועד לקושי הבעות פנים קפואה 

החל מהיעדר חסר בהתפתחות ושמירה על קשרים חברתיים המתאימים לגיל ההתפתחותי,  •
מוחלט של רצון לקשור וחוסר התעניינות באנשים )כולל בני משפחה קרובים(, ועד לקושי 

עם מטפלים ראשוניים בבית, כשמשנים לילד  בהתנהגות חברתית מחוץ לבית על אף קשר תקין
 את הסביבה או שנכנס אדם חדש, שם יתגלה הקושי. 

 התמקדות בתחומי עניין מצומצמים והתנהגות חזרתית :2קבוצה 

, בדיבור, בתנועה או בשימוש בחפצים, החל משימוש מצומצם דפוס חזרתי ומוגבל של התנהגויות •
 ועד לחזרה על מילים ומשפטים באופן חריג. בחפצים, באותה צורה באופן חזרתי 

התנהגות טקסית או קושי ניכר לקבל שינויים, החל מאי שקט כתוצאה הידבקות קיצונית לשגרה,  •
, דרך התעקשות על מאכלים או  )יש פקק ונוסעים מדרך אחרת, אפילו( משינוי קטן בשגרת החיים



ו ניהול שיחה חוזרת המתמקדת  ים ועד חזרתיות שפתית כגון: שאלות חוזרות אעבגדים קבו
 באותו הנושא.

התנגדות למרקמים ולצלילים מסוימים, נגיעה מוגזמת תגובת יתר או תת תגובה לגירוי חושי,  •
 חזרתית בחפצים, התבוננות ללא הרף באורות או בחפצים מסתובבים.

 ASDתפקוד שכלי של ילדי 

כל תקינה או גבוהה, אך יחד עם יכולת שכלית אינה מגדירה את הלקות, יש ילדים עם מנת מש •
זאת אנו יודעים שיש באוכלוסייה יותר ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בהשוואה 

 . הלממוצע באוכלוסיי

• SAVANT –  לא בהכרח קשורה דווקא לאוטיזם, אך הרבה מהם כן, תופעה מעניינת שבה יש
אוד משמעותיים. למשל אדם הוא חרד למשהו מסוים אך בדברים אחרים הוא מראה קשיים מ

ילדים ששולטים ממש טוב במספרים ומתמטיקה אבל בשאר התחומים הם מראים קשיים מאוד  
 קשים.

 תיאוריות פסיכולוגיות

• mind other Theory of  ילד על הרצף האוטיסטי לא יבין את עמדת האחר, רצונותיו, כוונותיו
ותחושותיו. נצטרך ללמד את הילד שהוא צריך להסב את תשומת ליבי או להסביר לו שיש ילדים 

שרוצים דברים אחרים ממה שהוא רוצה. ללמד אותו שאם הוא ראה זה לא אומר שאני ראיתי 
 ישה את אותו הדבר. ואם הוא מרגיש זה לא אומר שאני מרג

• Central coherence theory   ילד על הרצף האוטיסטי יעבד כל גירוי בנפרד ויתמקד בפרטים
ילד על הרצף כשהוא רואה יער, הוא יראה עץ ועוד עץ ועוד עץ בעוד ילד  הקטנים במקום בשלם.

 תקין יראה את היער כמכלול. עולם חושי מציף. 

• Executive function theory בהפחתת תגובות  קושי התארגנות ללמידה, במיקוד הקשב, קושי ב
תורם להם להיות סגורים כל הזמן בעולמם כי זה מגן עליהם מפני העולם הלא לא רלוונטיות. 

 ברור שבחוץ. 

כל אלו הם ברמת תיאוריה, לא מוכחות מדעית אך הן עוזרות לנו כמטפלים להבין מה קורה במוחו של 
 ר עם הסביבה החיצונית. ילד שסגור בעולמו ולא מתקש

 ASDמאפייני שפה 

יש שונות רבה בין הילדים, החל מקושי משמעותי בהבעה והבנה של שפה ועד תפקוד שפתי גבוה מאוד. יש  
 ילדים שלחלוטין לא מדברים ויש ילדים עם שפה תקינה לחלוטין.

: רכישת שפה מאוחרת,  מאפייני הלקות השפתית משתנים בין ילד ילד ומשפיעים על מיקום הילד על הרצף 
"איך  -"איך קוראים לך?" -קצת התפתחות איטי, אוצר מילים מצומצם, אקולליה )הדהוד, יענה בחיקוי

קוראים לך?" לא באמת עושים שיחה עם משמעות, רק מחקים אך תוך כדי לומדים מבנים שפתיים רבים, 
יה הנגנה של השפה, חוסר בהנגנה  לא יהיה שינוי צלילי ולא יה -לומדים תבניות(, הנגנה מונוטונית
 מונוטונית זה כמו חוסר בג'סטות.

 אבחון 

 , הוא לא ניתן לביצוע בזמן קצר.אבחון כתהליך מורכב •

נוירולוג  \פסיכיאטר -חייב להיות אבחון רב צוותי: צוות רפואי, צוות רגשי, אבחנה רפואית •
כיאטר יש את הרישיון לתת  פסי \התפתחותי ילדים, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיה. לפסיכולוג

 אבחנה.

הסתגלות, קושי  \שינוי \, קושי במעברJoin attention\ Join engagementשימת דגש על חוסר  •
 בקשר עין, היעדר שימוש בג'סטות.

 טיפול 

 ניתן לטפל מגיל צעיר מאוד, אין צורך לחכות.

 פיזיותרפיה, טיפול רגשי. צוות רב מקצועי: קלינאית תקשורת, ריפוי בעיסוק, 

 מנויות.ובא \טיפול בבע"ח \שחייה טיפוליתאפשר לשלב בגילאים מאוחרים יותר גם 



אין ספק. כל  -ככל שנתחיל מוקדם יותר ככה טוב. אם יש ספק דגש על טיפול מוקדם ואינטנסיבי.יש 
 ל הזה.מאמץ שנעשה בגיל הרך יניב פירות בגיל מאוחר יותר. חשוב לקדם את הקשיים בגי

באופן כללי בחוויה של אנשים המקצוע, גן תקשורתי זו דרך טובה   ., זה שיקול חברתי ורגשיגן תקשורתי
מורה   \ לילדים לקבל טיפול אינטנסיבי ונכון. גן שילוב יכול להיות חוויה טובה לילד אך הילד והגננת

 יתים גם סייעת. חייבים ליווי מותאם. לא רק לשבץ ילד במקום רגיל, הוא חייב ליווי ולע

 גישות לטיפול 

 , בן צביLOVAS הגישה ההתנהגותיות •
ABA Applied Behavior Analysisמתקדמים במגוון תחומים הקשורים  -, גישה התנהגותית

לתפקוד יומיומי, וויסות ותחושה. עיצוב ההתנהגות של הילד. נותנים תגמול לילד על כך 
וחרדה ומשתפר. דומה לגמילה של ילד התקדמות שהוא עשה ובכך הוא מוריד את מפלס 

היה צריך להכניס יד  -למשל, ילד שמתקשה עם מרקמים תגמולים. -גירוי ותגובה -מטיטולים
בתוך קערה עם שעועית כדי להוציא שוקולד. צריך המון עקביות ושעות על שעות של עבודה  

 יומיומית. לא מתאים לכל הילדים. לא כל הילדים מראים התקדמות. 

 , גרינספן ווידר.גישה התפתחותית טבעית •
 התקשורת כמטרה עיקרית ושאיפה למעקב אחר שלבי התפתחות תקינה. 

DIR development individual relationship-base גישה התפתחותית המתייחסת לקשיים .
אישיים של כל ילד ומדגישה טיפול אינטראקטיבי. בטיפול מתקדמים בתחומים: ויסות עצמי  

ין בעולם, אינטימיות, תקשורת דו כיוונית, תקשורת מורכבת, רעיונות רגשיים, חשיבה  ועני
. ניסיון עידוד לעקוב אחרי התפתחות Floor timeהרבה משחק בגישה הזאת בזמן:  רגשית.

תקינה של התפתחות תקשורת ושפה. הרבה מטפלים מרגישים איתה יותר בנוח, היא יותר  
. כל גישה מתאימה ABAם. ניתנת ליישום בגני תקשורת בניגוד לכוללנית ומתאימה ליותר ילדי

 יותר לילדים אחרים. 

 יעילות טיפול 

גישות שונות מדגישות יכולות שונות של ילדים ומועילות כל אחת בתחומה. היעילות המשמעותית ביותר  
 קשורה בהתערבות אינטנסיבית בגיל מוקדם.

 שמיעה   כבדישפה ודיבור בקרב 

אלך משתמשים   10-15לאלף. מתוכם,  1מעל חצי מיליון כבדי שמיעה וחרשים, הסיכוי הוא כבישראל יש 
 בשפת הסימנים גם אם הם מרכיבי מכשירי שמיעה.

י לקות בשמיעה, אך היא לא עונה על קשת ההגדרות  -יש הבדל בין הגדרה רפואית לחברתית. רפואית
עמוק ועבר שתל ונמצא בבית ספר רגיל, ההגדרה  האישיות של אותה אוכלוסייה. ילד שנולד כבד שמיעה 

שלו את עצמו תהיה שונה מאדם מבוגר שנולד עם כבדות שמיעה אך לא הושתל לו שתל והוא חי בשפת 
הסימנים. ההגדרה של השימוש בשפת הסימנים היא לא רק עצמם השימוש בשפה, היא גם מדגירה מי 

 האנשים אותם אתה פוגש ומי הסביבה שלך. 

 ם כללים של ילדים כבדי שמיעה מאפייני

לא קשיים של קשב וריכוז, אלא הפעולה של ההאזנה לוקחת להם המון אנרגיה   -קשיי קשב •
ודורשת מהם המון ריכוז, הם צריכים להשקיע מאמץ קוגניטיבי בהאזנה והבנה "האם דיברו אלי, 

 מי דיבר אלי, מה אמרו". טווחי הקשב שלהם קצרים יותר.

 ת קושי בהבנת הוראו •

משולב עם ההוראות, יש להם קושי בלהאזין ולפענח את ההוראה   -קושי בתפיסת מילים בודדות •
עד סופה ולהבין מה נדרש בדיוק. כדאי לא לדבר במילים בודדות אלא לדבר במשפטים קצרים כי 

 זה יעזור להם להבין מה נאמר.

 הבין. עוזר להם לקרוא את הדיבור ול -ריבוי ג'סטות, הפניית ראש אל הדובר •

 רגישות לגירויים חזותיים  •

 חוקר סביבתו באופן רב חושי •

 )פידבק( זקוק להיזון חוזר מהסביבה •
 
 



 

 תפיסת דיבור של כבדי שמיעה 

 ירידה בשמיעה משפיעה על היכולת לקלוט מילים, גם כאשר מרכיבים מכשירי שמיעה. 

ילד  הירידה בשמיעה משפיעה על היכולת לנצל ידע של הקשר ותוכן חסר בידע שפתי, חברתי וידע עולם.
ששומע עוד ברחם אימו, הוא נולד לעולם עם המון צלילים, שומע ולומד באופן ספונטני את כל הצלילים.  

אצל כבדי שמיעה הלמידה הספונטאנית היא לקויה מאוד, אם אנחנו רוצים ללמד מושג חדש אנחנו 
צריכים להנגיש אותו. מבחינה חברתית, הרבה מהם חווים בדידות ושונות, לא רק על בסיס החריגות אלא 

 כי הם לא מבינים דברים שנאמרים סביבם והרבה פעמים הם נעלבים. 

מתקשים מאוד לדלות את חוקי השפה בתנאים של חשיפה ספונטנית בלבד ומקבלים  "ילדים כבדי שמיעה 
מידע חלקי ובלתי עקבי על מבנה השפחה. נמנעת מהם פיתוח שפה תקינה ופוגמת בהשגת תקשורת יעילה  

 (. 1996פרימרמן, -עם הסביבה השומעת" )דרומי, רינגוולד 

 השפעה של ירידה בשמיעה על תפיסת הדיבור

ירידה בשמיעה עלולה לפגוע ביכולתו של הילד או התינוק לקלוט מידע מסביבתו. ככל  כל מידה של
דציבל,   50שהליקוי השמיעתי עמוק יותר, כך הילד צריך רמת דציבלים גבוהה יותר. אם ליל יש ליקוי של 

 כדי לשמוע רגיל.  50זה אומר שהוא צריך תוספת של 

אלו הגדרות רפואיות ולא הגדרות  ליקוי חמור | ליקוי עמוק  שמיעה נורמלית | ליקוי קל | ליקוי בינוני |
 תפקודיות.

 ירידה מינימלית או קלה:

 קושי בתפיסת עוצמת דיבור חלשה •

 בגלל הקושי בשמיעה, שואב הרבה אנרגיה  -קושי בקשב וריכוז •

 קושי במצבים תקשורתיים שונים •

 קושי בהבנה על רקע רעש  •

 ירידה בינונית עד חמורה: 

 עה של דיבור רםקושי בשמי •

 מהנאמר  50%עלול להפסיד  •

 משפיע באופן משמעותי על קליטת ולימוד השפה •

 דרושה התערבות חינוכית מיוחדת •

 דרוש שיקום שמיעה  •

 דרושים אימוני שמיעה •

 לרוב דרושה תמיכה •

 מדיסציפלינות נוספות  •

 ירידה חמורה או עמוקה:

 התערבות מיוחדת אינה מאפשרת קליטה ורכישה של השפה המדוברת ללא  •

 הילד זקוק להגברה ושיקום על מנת לקלוט דיבור  •

 בעיות קשות של פענוח מסר מילולי גם כאשר משתמש בעזרי שמיעה  •

 בדרך כלל יומלץ על שתל השבלול  •

 השפעת גיל תחילת לקות

 : לינגוואלית(, לפני גיל רכישת שפה-לקות מולדת )פרה •
 דיבור ושפה לקויים  -
 חזותיהסתמכות על מידע  -
 ערנות שמיעתית ירודה -

 לקות פוסט לינגוואלית, אחרי גיל רכישת שפה:  •



 דיבור קרוב לתקין, הם כבר הספיקו לרכוש את השפה  -
 השלמת מרכיבי השפה החסרים ע"י רמזים ויזואליים  -
 ערנות שמיעתית מוקדמת מהווה יתרון -

 השפעות אבחון וטיפול

שמיעתית: ילדים יבדילו בין צעדים במדרגות ויבדיל בין רעש ערנות  -אבחון וטיפול מוקדם מהווים יתרון
של טוסטוס לרעש של אוטו, יש אפשרות להסיק מסקנות בעקבות הגירויים השמיעתיים שהוא שומע, ילד 

 ואם היה או לא היה רעש.  עם ערנות נמוכה לא יבין ולא יבדיל בין צלילים

ל וגמיש יותר, שימור תקשורת בתוך המשפחה, גם  המוח של הילד עדיין לא בש -ניצול ערוצים חלופיים 
ההורים עוברים יחד עם הילד את כל המהלך של האבחון השמיעתי, חשוב לשמור על תקשורת תקינה בתוך  

 המשפחה. 

 התפתחות שפה של כבדי שמיעה

 שפה מתפתחת מאוחר •

השפה  שתל מתאים + שיקום כוללני(, כך רכישת \ככל שטיפול מוקדם )שימוש במכשיר שמיעה •
 משתפרת.

 2-3סביב גיל  -בירידה קלה •

 3-5בירידה בינונית חמורה, סביב גיל  •

 10ועלולה להיעצר סביב גיל  5בלקות עמוקה  רכישת השפה איטית מאוד עד גיל  •

תינוק: עד גיל חצי שנה, הקולות שמשמיע הם רפלקסיביים. מגיל חצי שנה כבדי שמיעה ישמיעו פחות 
 רצפי הברות, יעשו בעקר תנועות מאחר והם נשענים על פידבק ואין להם כזה.קולות ולא ישמיעו 

פעוט: אם הוא לא יקבל עזרה שמיעתית מתאימה ושיקום קולי, יהיה לו קושי ברכישת מילים חדשות, 
 קושי בהבנת חוקי תחביר, קושי בהבנת חוקי דקדוק ומורפולוגיה. 

שמעות המילה, יהיה לו פחות שמות עצם ותארים, קושי ילד בגן: יראה אוצר מילים מצומצם, אי דיוק במ
במושגי זמן, קושי ברכישת מורפולוגיה )הטיות לזמן, מין ומספר(,  רכישת חוקי תחביר איטית, קשיים 

 הוא לא מובן ולא מבין. -פרגמטיים

ושי משמעויות, קושי בהבנת ניבים ופתגמים, ק-ילד בבי"ס: המשך הקשיים שהיו בגן, קין מודעות לדו
במשלב לשוני גבוה, ממעט לשאול, ממעט ליזום שיחה אולם שומר על תור בשיחה, קושי לעקוב אחר שינויי 

 נושא בשיחה, קושי בארגון מסר מילולי מורכב, תיאורי, סיפורי.

 למה דיבור של כבדי שמיעה שונה?

יטת עוצמות ותדרים  תהליך תפיסת דיבור נשען על פידבק מהסביבה ומהילד עצמו. בכבדי שמיעה טווח קל
מוגבל ולכן גם תפיסה מוגבלת, ממלמל פחות, כבדי שמיעה זקוקים לפידבק טקטילי מפצה, משתמשים 

צקצוק את ההבדל בין ין  באברי ההיגוי באופן שונה מהשומע. ילד שלא שומע את ההבדל בין צ' לת' לא יב
 לתקתוק.

 המשך!

 שיעור מקוון 18.5.2020

22.6.2020 

 עיקרי הדברים, מוגבלות שכלית התפתחותית -המאמר משהבעקבות 

אייקיו. לקויות בהתנהגות מסתגלת, בשניים לפחות:   70מתחת ל -תפקוד שכלי ואינטלקטואלי נמוך
עצמאות, בהתחשב בחברה בה הוא חי, למשל לנהוג או לספור כסף. לדוגמה: שפה ותקשורת, מיומנות  

וש במשאבי הקהילה, תעסוקה, הכוונה עצמית )קבלת החלטות חברתית, עזרה עצמאית, חיי יומיום, שימ
ואינהיביציה(. לעיתים יכולת פרגמטית טובה אך יכולת הסתגלות גרועה. לא יודע עם מי לדבר ומתי לדבר.  

 הרבה פעמים הם מנוצלים לרעה. 

 תפקוד אינטלקטואלי נמוך, קושי בהתנהגות מסתגלת וזה התפתחותי. 

קל )שיקומי חינוכי, יוכל ללמוד קרוא וכתוב, לפרנס את עצמו(, קל בינוני  -סיווג הלקויות לפי רמות
 )אימוניים, דורש התערבות(, בינוני )אימוני(, בינוני נמוך )טיפולי(, קשה ) טיפולי(, עמוק )סיעודי(.



ילד עם מוגבלות שכלית קלה ילמד לדבר אבל ילד עם מוגבלות שכלית עמוקה כנראה לא ילמד לדבר כי  
 -מחווה מצביעה, תת"ח -לא יודע להסמיל. ילדים עם לקות בינונית יוכלו לתקשר בעזרת לוחות הוא

תקשורת תומכת חליפים. משומשת בלקות בינונית ומטה, כשלא מאפושרת אפשרות של דיבור, לחיצות על  
 הקלטות, הנעות ראש וכו'.

ה מוחית בתעלת הלידה, חבלת ראש  פגיע -וירוסים, מחלות, הרעלות בתקופת ההיריון. טראומטי -גורמים
מיקרוצפלוס, הידרוצפלוס. מחלות  -בחילוף חומרים. פגיעה לפני הלידהבזמן הלידה. הפרעות מולדות 

בעיה  -גנטיות. הפרעות פסיכיאטריות. חסך סביבתי, לקות חושית שגוררת לקות בהבשלה קוגניטיבית
 עמוקה בראייה או בשמיעה.

תי קשור לרמת הלקות, ככל שהלקות יותר קלה, סביר להניח שרמת  תפקוד תקשור -אפיוני תקשורת
 . התקשורת תהיה יותר טובה. הבנה בלתי מילולית, מסתמכים בעיקר על זה

 - יכולת שפתית: קושי ב

 מלבן  \שחור \טלפון  -הסמלה: הבנת סמליות השפה, רמות שונות של הסמלה

 הכללה: הכללת חוקים וידע 

 השפטה: הבנת מבנים מופשטים

 המשגה: קטגוריזציה, מושגי כמות, זמן, מרחב 

 זיכרון

 

 סמנטיקה 

,  JAאיחור בהפקה והבנה סמנטית, אוצר מילים דל וקונקרטי, יכולת פחות טובה להפיק מ -מש"ה קל
 למידה מקרית פחות טובה )למידה של דרך אגב, כמו ללמוד להסתבן(, קושי באחסון מילים.

תגובתיות, אוצר מילים קטן וקונקרטי, חסרים סמנטיים עמוקים וניסיון לפצות פחות  -מש"ה בינוני
 באמצעים בלתי מילוליים. 

 תחביר ומורפולוגיה 

 אורך המשפטים קשור לרמת המוגבלות השכלית 

 קושי בהבנת חוקים מורפולוגיים ותחביריים

 מבנה סביל(  \קושי בהבנת מבנים מורכבים )משפטי זיקה ושעבוד

 פרגמטיקה

 ככל שמש"ה עמוק כך פגיעה פרגמטית משמעותית.

 צרכי המאזין \לקיחת תור \היענות \יוזמה \ קושי בכוונות תקשורתיות

 פחות לומד( -פסיביות )מי שלא שואל

 קושי בסימון חוסר הבנה וקושי בהבנת חוסר הבנה של אחר

 היגוי

ומוטורי )אכילה, דיבור, דיוק ותנועה(, קושי  הרבה ביות היגוי, קושי מוטורי שבא לידי ביטוי בקושי אור
בהבחנה שמיעתית,, קושי בזכרון שמיעתי. מאפיין: השמטת עיצורים, הדמות, הפשטת צרורות. קול נמוך  

 צרוד גס, חוסר שטף.

 תסמונות 

.  , תווי פנים אופייניים, איחור קוגניטיבי כללי1:600, 21תסמונת גנטית טריזומיה  -תסמונת דאון •
חות שפתי תקין, אבל זה מאוד מאוחר. סמנטיקה נמוכה, קושי באוצר מילים מופשט סדר התפת

לא ברור(. קושי בהבנת מבנים תחביריים מורפולוגיים מרובים. קושי  -ברור, לחשוב -)לערבב
בהבנת רמות גבוהות של שפה. היגוי מסורבל כי הלשון מאוד גדולה, קושי קואורדינטיבי, זולים 

 שמיעה. פרגמטיקה טובה מאוד. באוזניים וירידה ב



פיגור שכלי קל עד בינוני, קול גס    -, מאפיינים 1:20000, 7חסר בכרומוזום  -תסמונת וויליאמס •
ועמוק, תווי פנים אופייניים, .... סמנטיקה: איחור ברכישת אוצר מילים והגעה לאוצר מילים  

ב בהופעת מבנים אך שיפור קרוב לתקין, אך אוצר מילים לא מאורגן. תחביר ומורפולוגיה: עיכו
בהמשך עד יכולות קרובות לתקינות, קושי במבנים מורכבים. פרגמטיקה: לעיתים קושי בהלימה 

הקשר, מצב, שותף תקשורתי. קצב התפתחות שפה לא אחיד, יכולים לאחר מלא מלא  -פרגמטית
יכולות  -אבל אז מדביקים את הפער, השפה כמעט תקינה. אבחון: תחומי התייחסות

אבחון מתמשך, כמה הילד מפיק מתיווך  -. אבחון דינאמיאינטלקטואליות, התנהגות מסתדלת
ותיקונים, כמה הילד הולך להיעזר בסייעת. משתמשים בכמה גישות אבחון יחד, האבחון הוא 

 נכון יותר. 


