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 נתונים  

 15%כ כ "סה: שכיחות ליקויים התפתחותיים

 גורמי סיכון: סיכון ללקויות התפתחותיות



 נתונים בישראל  

 : 2015הכנסת המענה הציבורי לילדים בגיל הרך ח "על פי דו

עד גיל שש עברו אבחון כלשהו  מכלל הילדים בישראל 10%-כ

 .בתחום התפתחות הילד

 .  טיפול בתחום התפתחות הילדיקבלו  30-40%

שלישים מכלל הילדים עד גיל שש עוברים אבחון  -לשניקרוב 

גם בגלל , לא תמיד בגלל שלא צריכים)ואינם ממשיכים לטיפול 

 (.והחלטה של ההורים, מימון, קשיי נגישות

רשומים במחלקות לשירותים   1-6בגילאי מהילדים  15.6%

 .  חברתיים כבעלי סיכון התפתחותי מוגבר ישיר או משפחתי

מתחנכים בגני חינוך מיוחד ציבוריים   3-6מהילדים בגילאי  3%

 .  בשילוב בגן א"מתימקבלים שירותי  6%בישראל ועוד 

 



 נתונים  

 סוגי קשיים התפתחותיים

 גיל ומועד האיתור של קשיים

 



 נתונים  

 ההתפתחות של הקשיים

 ההשלכות של הקשיים

 



 מה התחדש בהבנה של קשיים התפתחותיים

מודלים אינטראקציוניים של השפעות  

 .סביבה תורשה

התפתחות העצמי במצבים מנטליים  

 .ראשוניים

התפתחותי  -ידע התפתחותי נוירו

 .מאפשר הבנה והערכת שינויים

הוויסות  חשיבות התפתחות יכולת 

 .רגשי לקוגניציה-התחושתי

התפתחות מתרחשת בתוך הקשר 

 .הראשוני

קשיי ההתפתחות חדשים של העולם 

 .המודרני מזמנים אתגרים חדשים

 



 של הפחות לכזומהתפתחות תקינה 

 ?  מה בין איחור לעיכוב ללקוי

 ?  הבית או המסגרת החינוכית, מי צודק

 ?  ההורים או המומחים, מי יודע יותר טוב

 ?  מה תורמות לנו ההבנות של התיאוריות הפסיכולוגיות

 ?  למה כל כך קל לצאת מהמסלול ההתפתחותי התקין

 ?  ולמה כל כך קל לחזור למסלול ההתפתחותי התקין



 פרופילים של קשיים התפתחותיים
 :  סוגי ילדים וקשיים

 קשיים פיזיולוגיים מהתחלה ולאט לאט מתקדם יפה

 פשוט ילד קצת קשה רגשית, אין קשיים משמעותיים

 פשוט בעקומה שלו, התקדמות איטית בכל התחומים

 פשוט יש לו פערים גדולים מידי, ילד תקין

 ואז פתאום זה קרה, היה נפלא הכל

 

 

 בהירותאין מחלה לעומת  –סינדרום  –יש סימפטום 

 ההתפתחותייםההשפעות המצטברות של הבירורים 



 ?  ממתי מתחיל פער התפתחותי

 (  קשב, תגובות, התנהגות)? מרגע שמפריע

 (קוגניציה, שפה, דיבור)? מרגע שלא עומד בציפיות

 (חיברות, הדדיות, תקשורת)? מרגע שמרגיש מוזר

 (עיכוב, איחור)? מרגע שמאחר בהשוואה לאחרים

 (  ויסות, ארגון, יחסים)? מרגע שיש שיבוש ברגולציות

 ?  מרגע שיש לקות ותחלואה עם משקע התפתחותי



 ?  מי מודאג שיש בעיה

  הכלמכירים . מילים מדויקותאבל אין  הכליודעים = המסגרת 

מתי ? איך אומרים? ובעצם מה אומרים. והדברים מתבלבלים

 ".    הבעיה"נזהרים ממצג ? למי אומרים? אומרים

ניזונים  , מכווני בעיה, מגיע לכאןהידע = והעוקבים המאתרים 

את הילד  מקדמים , ולהדריך ולסייעלהכיל הדגש , מהצוות

והצוות והמסגרת ולא תמיד יש הפניה ותקשורת ושליטה על  

 .   יעילה לשלב הבא בבירור והגדרת הבעיההגעה 

חשים שמשהו לא  = ההורים 

בודקים , חוששים לומר, בסדר

תמיד נתפסים  , בצורה עקיפה

לרוב  , לא מקצועיים, כהיסטריים

 הם הבעיה



 ?  מי בעצם קובע שיש בעיה

הידע קרוב אבל  = היחידה הטיפולית והמטפלים הראשוניים 

וההערכה היא להתקדמות  תהליך וזמן , צריך להגיע אליו

לפעמים מפספסים ולא מספיק מבינים את  הטיפול ואז 

 .  מלוא הבעיה

הידע מרוחק ולוקח הרבה זמן להגיע = המכון והמעבדות 

מאמץ , נדרש ביטחון רב שיש קושי משמעותי, אליו

וגם אז רואים את  . הרבה זמן, וזמן, תהליך רגשי, בירוקרטי

הילד במנותק מהסביבה ומההקשר והפתרונות רחוקים 

 . מלפתור את הבעיה

 



 ?  מה רך בקשיי הילד הרך

 הקשיים טרם התעצבו למלוא עוצמתם

 הממצאים נחשפים אט אט

 המשמעויות מתעכבות ומחלחלות

 הנראות חמודה ומפורשת לטובה  

 ההתקדמות ניכרת ומרככת את הצניחה

 הסביבה עודנה סלחנית ומבינה

 הפרוגנוזה עדיין רכה וגמישה  



 ?  אז מה קשה

 להפנות מוקדם

 לאבחן נכון 

 לדעת מהר 

 לטפל אינטנסיבי ומוקדם ומקצועי  

 לעבוד על הבסיסים החסרים

 למצוא מענים נכונים ומתאימים



 הצעה לפתרון
?  מתי. עוד יותר מוקדםלהפנות 

 !אתמול

לאבחן לא נכון ולהמשיך לאבחן  

 בקירוב  

לדעת מהר אבל רק מה שחשוב  

  הכלעכשיו ולא 

בהמשך  , לטפל אינטנסיבי ומוקדם

 יהיה גם מקצועי

לחזק את  , לחכות עם השילוב

 היסודות

ליצור את המענים אחרי העלייה 

 בביקושים

 



 ?  לאן הולכים הילדים עם העיכוב ההתפתחותי

פילוח ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך: 2010השנתון הסטטיסטי לישראל   

 קדם יסודי יסודי על יסודי

 עיכוב התפתחותי 44.8% 4.9% 0.1%

 עיכוב שפתי 23.5% 2.5% 0.2%

קשבו לקויות למידה 5.6% 59.5% 68.3%  

 הפרעות התנהגות 5.0% 10.0% 8.6%

ה"ומשמשכל גבולי  8.1% 14% 13.3%  

 נכויות פיזיות חמורות 2.9% 1.6% 1.3%

 האוטיסטי הפרעות בספקטרום 6.5% 3.0% 2.7%

 הפרעות חושיות 3.2% 2.7% 3.7%

 הפרעות נפשיות 0.1% 1.1% 1.9%



 מה למדתי מסשה
 להתחיל מיד לטפל, לא לחכות לאבחנות

 תמיד ההורים יודעים וחשובים יותר מכולם

 להאמין בכוחות ההתפתחות הבריאים של הילד

 להחזיר למסלול ולמצוא דרך לחיזוק המערכת

 להיות כתובת שלמה ומלאה עבור הילד והמשפחה

 זה לא נורא לחזור לטיפול בשלב הבא, לדעת לשחרר

 



 שאלות ודיון


