
 
 

 
 
 
 
 
 

 2020ינואר 

 אבחון אוטיזם
 

. תחום האבחון לא כולל רק את האבחון אלא מגלים את מורכבות הנושאבנושא האבחונים, ככל שיותר מתעמקים 

 גם רגשות, עמדות, השלכות ועוד ועוד... ניסינו לגעת בחלק מהנושאים, במיוחד באלו שאנו בקיאים בהם יותר. 

+. נושא 16אז הידע שלנו מתרכז בגילאי  ,ומעלה 16כיוון שהמשתתפים של עמותת  אבני דרך בני  ,לצייןחשוב 

אך התייחסנו אליו בקצרה ובלי העומק שהתייחסנו לאבחונים  ,האבחונים לילדים הוא נושא מעמיק בפני עצמו

 בגילאים בוגרים יותר.

 

בוצה )רבים בק, מי שאין לו זמן מוזמן ללחוץ ישירות על הקישור שמעניין אותו כיוון שמדובר על טקסט ארוך ביותר

 שאלו על אבחון בגיל בוגר(
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 אוטיזםאבחון 
 למה לאבחן?

כות עתידיות , חשש מהשל, סטיגמה עצמית, בהן תיוגמסיבות רבות אנשים רבים חוששים מתהליך האבחון של אוטיזם

שהאבחון הינו הליך המבוסס על נדה, היא אג'בבהירות כ וסחת, גם אם אינה מודעת לחלוטין או מנסיבה נוספת. ועוד

זהו פער גדול שקשה שההתייחסות לאוטיזם תהיה מבוססת על גישה חברתית.  שהיינו רוציםבעוד  ,תפיסה רפואית

 (.מודלים הללו)בתקופה הקרובה נכתוב על ה במודלים השוניםגם למי שאינו בקיא 

 

כהפרעה התפתחותית נרחבת בעלת רצף של דרגות  (הפסיכיאטרי האבחוני מדריךב) DSM5-באוטיזם מוגדר 

האבחון עלול ליצור תיוג  , אצל חלק מהמאובחנים ומשפחותיהם קיים חשש כיחומרה. ההפרעה הינה לכל החיים

עבורם את  מאשררמנגד, יש מאובחנים רבים שהאבחון  .ולעורר תחושות קשות וסטיגמה חברתית וסטיגמה עצמית

תחושת  , מקנהמאפשר מודעות לקשיים והבניית זהות מעצימה ,קודם לכןנוכחות גם תחושות חוסר ההתאמה שהיו 

 .ם הםלגיטימציה להיותו שייכות

 .נגישות לשירותים וטיפולים מותאמיםהוא המפתח לחשוב לזכור, כי האבחון 

 המאפיינים של אוטיזם

בתקשורת ובתפקוד החברתי, נוקשות התנהגותית ותחומי עניין מצומצמים. מרבית  שונותבאוטיזם מתאפיין 

האוטיסטים אינם בעלי חזות וסממנים פיזיים השונים מהנורמה, והשונות מתבטאת בהבדלים או עיכובים התנהגותיים. 

דיבור והתפתחות שפה,  –לרוב עיכוב התפתחותי יזוהה ביחס לבני הגיל והשלב ההתפתחותי של הילד לכן, 

תהיה רגרסיה  35%-20%-בכ והרגלי אכילה ושינה שונים. )כולל חיקוי ומשחק( אבנורמליות בתגובות החברתיות

ות נפשיות כמו חרדה ודכאון. התפתחותית ובמקרים רבים תהיה גם תחלואה נוספת כמו אפילפסיה, הפרעות קשב, בעי

היעדר קשר עין, חיוך ותגובה פעמים רבות הפנייה לאבחון תגיע מצד ההורים בהקשר לבעיות נילוות לאוטיזם )כמו 

-התנהגות חזרתית, ג'סטות ותנוחות גוף מוזרות; רגישות יתר או תת ושפה אבנורמלית; עיכוב שפתילקריאה בשמו, 

מרבית  החינוכיים )קושי בויסות ריגשי, היעדר אינטרקציה חברתית תואמת גיל ועוד(. ( או מצד הצוותיםרגישות חושית

של אוטיזם מתבטאים כבר בשנות החיים הראשונות והאבחון המוקדם מאפשר התערבות מוקדמת יעילה  המאפיינים

 יותר המסייעת להמשך התפתחות תקינה יותר.

 מה זה אוטיזם ולמה ספקטרום? הקישו כאן –לקריאה נוספת על הספקטרום האוטיסטי 

 

 אבחון אוטיזם בילדות

 איך מאבחנים?

הכוללת בדיקה גופנית, נוירולוגית, מתבסס על בדיקה אבחון ילדים לאוטיזם  ותחוזר מנכ"ל משרד הבריאלפי 

שנות ניסיון עבודה במכון מוכר  3ידי רופא ילדים התפתחותי )עם לפחות -התפתחותית ורגשית. האבחון נעשה על

פואית יש לעבור להתפתחות הילד(, פסיכיאטר ילדים ונוער או מומחה בנוירולוגיה והתפתחות הילד. נוסף לבדיקה הר

אבחון פסיכולוגי ע"י פסיכולוג קליני מומחה עם הכשרה בתחום הקליני של הילד או פסיכולוג התפתחותי. פסיכולוג 

 בתחום אבחון אוטיזם. מוכחתשיקומי או חינוכי יכול לאבחן רק אם הוא בעל הכשרה 

יש לבצע הערכה התפתחותית )עד  .DSM-V-האבחון מתבסס על הקריטריונים לאבחנה בספקטרום האוטיסטי לפי ה

ומעלה(, הערכה תפקודית והערכה של תסמיני האוטיזם תוך פירוט דרגות החומרה של  3( או קוגניטיבית )מגיל 3גיל 

 הקריטריונים השונים.

https://www.avneiderech.org.il/autism-spectrum/
https://www.health.gov.il/hozer/mk15_2013.pdf
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 תסמיני האוטיזם

 חולקה האבחנה לאוטיזם לשני צירים: DSM-Vבמדריך האבחוני 

ורבלית -רתיות: בעיות ביוזמה ותגובה חברתית, בעיות בתקשורת הלאהעוסק בתקשורת ואינטרקציות חב – Aציר 

 ולקות בפיתוח ושימור מערכות יחסים התואמות לרמה ההתפתחותית.

 טיפיקלית )משחק, תנועה ודיבור( ודפוסי התנהגות, פעילות ועניין מוגבלים וחזרתיים.-העוסק בהתנהגות א – Bציר 

 (.Bהקושר לרגישות הסנסורית, אך לאחר מכן הוא הוכלל תחת ציר )במגדיר האבחוני הקודם היה ציר נוסף 

 הקישו כאן – V-DSM-לפי ה ASD-לקריאה נוספת על הקריטריונים האבחוניים ל

. המבחן המומלצים לפי חוזר B-ו Aהאבחון מתבסס על מבחנים פסיכולוגיים הבוחנים כל אחד מהמרכיבים בצירים 

ידי פסיכולוג אשר עבר -. מבחנים אלו תקפים רק אם הועברו עלADI-R-ו ADOS-מנכ"ל והנפוצים ביותר הינם ה

הכשרה למבחנים ספציפיים אלו. לכן, לא מספיק ללכת לפסיכולוג לקבלת האבחנה, אלא יש לוודא עימו כי עבר הכשרה 

 .ASDבהעברת המבחנים לאבחנה של 

לצד המבחנים הפסיכולוגיים ישנם שאלוני איתור והערכה אשר לרוב ממולאים ע"י ההורים. לעיתים גם המסגרת 

 .החינוכית נדרשים למלא שאלון

 אז היכן עושים אבחון?

 ישנה זכאות לאבחון דרך קופות החולים והמרפאות להתפתחות הילד.  18עד גיל 

ני האוטיזם, אלא כולל גם מבחנים קוגנטיביים/התפתחותיים ומבחנים אבחון פסיכולוגי כאמור אינו רק עבור תסמי

חברתית, אלא גם -תפקודיים. בנוסף, לאבחנה של אוטיזם לא מספיק רק אבחון פסיכולוגי של ההתפתחות הרגשית

 נוירולוגית. לכן, אבחון מלא עשוי לארוך זמן רב ולהתפרש על פני מספר מפגשים עם-רפואי הכולל בדיקה רפואית

 מספר אנשי מקצוע שונים.

 

 אבחון בגיל בוגר

"אפשר לחשוב שעד עכשיו הוא לא היה אוטיסט", "למה בכלל צריך אבחנה אם הסתדר טוב מאוד בלי זה?", 

"אם עד עכשיו היה בסדר אז אולי הוא לא ממש אוטיסט", "אבל בביה"ס הוא קיבל כל ההתאמות, למה צריך 

 המתעוררות ביחס לאבחון אוטיזם בגיל בוגר. עוד אבחון?", אלו רק חלק מהתגובות

 מדוע עד עכשיו לא היה צורך באבחון?

שרד בממנהל מוגבלויות הנמצא כיום תחת ות לאדם עם אוטיזם )בשירלעיתים רבות הצעיר/ה לא עבר תהליך הכרה 

( בתקופת בית הספר. שתי הסיבות הנפוצות הן: א. התלמיד קיבל במסגרת מערכת החינוך את ההנגשה הרווחה

. התלמיד לא אובחן בספקטרום האוטיסטי, ולכן 2וההתאמות להן היה זקוק, ולא היה צורך בשירותים מטעם הרווחה 

 גם לא קיבל מידע על הזכויות והשירותים הנלווים להכרה ברווחה.

הצורך באבחון חדש הוא  -שתי הסיבות שונות מהותית. במידה ומדובר באדם שכבר אובחן והוכר במשרד החינוך 

צרכים בירוקרטיים ולמען מיצוי זכויות. לעיתים יידרש לבצע אבחונים נוספים או עדכניים בכדי לעמוד בדרישות הרווחה ל

 להכרה.

https://www.avneiderech.org.il/autism-dsm-5/
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תיתכן חשיבות עצומה לאבחון. האבחון אינו רק מעניק כותרת, אלא גם  -במידה והאדם לא אובחן על הספקטרום 

במסגרת מערכת החינוך, אך ניתן להם מענה ע"י הצוות החינוכי מזהה ומצביע על קשיים. לרוב, קשיים אלה היו גם 

ו/או המשפחה. לעיתים הצעיר/ה במשך שנים עבר אבחונים וטיפולים רבים, אך הם היו ממוקדים לצרכים לימודיים 

ם לצורך מתן טיפול תרופתי או התאמות בבחינה(. לעיתי ADHD)כמו אבחון דידקטי( או טיפוליים )כמו מתן אבחנה של 

האבחנה היתה שגויה או לא מדויקת )דכאון, לקויות למידה וכו'(, כי מדובר בתהליך מורכב. חשוב גם לציין שהידע 

וכלי האבחון השתכללו והיום רמת הדיוק והיכולת לאבחון השתפרה. דוגמא לכך היא היכולת הטובה יותר לאבחן בנות 

" אינו מקובל עוד בשפה הקלינית והאבחונים היום מתייחסים לרמות התמיכה תפקוד גבוה)המונח " "תפקוד גבוה"ב

  .הנדרשות(

לאורך שנות הילדות וההתבגרות לא ייעלמו, אלא ילבשו צורה שונה בבגרות. לכן ישנה חשיבות רבה  הקשיים שהיו

לביצוע האבחון במידה ולא בוצע עד כה ובמידה וקיימת כוונה לצריכת שירותים ייעודיים. אבחון טוב יכלול לצד זיהוי 

יותר ובניית תכנית טיפול. חשוב לציין כי הקשיים גם הגדרת הצרכים הייחודיים, המלצה על השירותים המתאימים ב

היא כוללת סוגיות של זהות, של  –קבלת אבחנה בגיל מאוחר כוללת בתוכה עוד מרכיבים רבים וטלטלה או הקלה 

 שייכות, של תיוג ועוד.

 כיוון שמדובר בשני מקרים שונים, אז גם השקולים לאיזה אבחון לפנות שונים.

 ות?לשם מה נדרש לעשות אבחון בבגר

האבחון בבגרות אינו חובה אך הוא נדרש למיצוי זכויות כגון שרותי רווחה, מיצוי זכויות בביטוח לאומי והתנדבות 

 לשרות לאומי/צבאי.

חשוב להבין, כי אין קשר בין ההכרה בבית הספר להכרה שנדרשת לצריכת שירותים בבגרות. בבית הספר נערכות 

 ים לכל תלמיד/ה את מסגרת הלימודים וההתאמות לה הוא זקוק.ועדות השמה של משרד החינוך בכדי להתא

נכון להיום, אין ממשק אחיד המטפל באבחון והכרה של אדם בספקטרום האוטיסטי. לכן, עבור כל מערכת יש צורך 

הכרות שונות:  3פי הדרישות שלה לצורך קבלת השירותים המוקנים בחוק. לאדם עשויות להיות -בהסדרת ההכרה על

מנהל מוגבלויות שבמשרד הרווחה(  – השירות לאדם עם אוטיזםממשרד החינוך, השנייה ממשרד הרווחה )האחת 

השלישית מהמוסד לביטוח לאומי. לא רק שיכולות להיות הכרה אחת, שתיים או שלוש, גם הכרה באחד מגופים אלו, 

 אינה מבטיחה הכרה בגוף אחר.

 אז היכן עושים אבחון?

זכאות לאבחון במימון קופות החולים. האבחונים שניתנים דרך הקופה )בתשלום( דורשים תורים אין  18אחרי גיל 

 ארוכים כי קופות החולים לא מסוגלות לעמוד בעומס.

 נוצר מצב שהאבחונים הפרטיים משגשגים.

ם לספק ניתן לעשות אבחונים תחת המכונים הגדולים שמתמחים בתחום )בית אחד, מרפאת קשת, מכון קדם( ויודעי

את כלל הדרישות להכרה בגופים שונים, או לפנות למאבחנים פרטיים שאין להם מעטפת גדולה ולכן המחיר נמוך 

ש"ח( לרוב מאבחן עצמאי יוכל להמליץ על נוירולוג/פסיכיאטר איתו הוא עובד בשיתוף פעולה  2,000-3,000יותר )

 . שיעשה את האבחון השני )במידה ונדרש לצורך הכרה ברווחה(

בנוסף, בעיקר במקרים בהם אין יכולת כלכלית, ניתן לבצע אבחון מטעם משרד הרווחה. תהליך זה עשוי גם כן 

להתארך, להיות מסורבל ולעיתים מתבצע הרחק ממקום המגורים. לאפשרות זו צריך לפנות בבקשה ברורה לעובדת 

 ינו מובטח ונדרש אישור של הפיקוח.הסוציאלית בלשכה החברתית. זהו לא שרות שמחויב ע"פ הנהלים ולכן א
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 ( במשרד הרווחהעם אוטיזם )מנהל מוגבלויות השירות לאדם
 

למכינות לחיים עצמאיים  ,הכרה במשרד הרווחה פותחת את האפשרות לתכניות מסוימות בצבא ובשירות הלאומי

 ( ולשירותי דיור, תעסוקה, פנאי ועוד.מכינת אבני דרך)כדוגמת 

מנהל מוגבלויות( יש צורך לפנות לעובדת הסוציאלית בלשכה אוטיזם במשרד הרווחה )על מנת להיות מוכר בשרות ל

 המועצה או העירייה( ולבקש הכרה. החברתית ברשות אליה אתם שייכים )של

לצורך ההכרה יש להביא אבחונים וחוות דעת. אבחון מפסיכולוג קליני, ממכון להתפתחות הילד או מפסיכיאטר ואבחון 

תפקודי עדכני )או מביה"ס או ממסגרת תעסוקתית( וכל חומר -מפסיכיאטר או מנוירולוג. בנוסף יש להביא דו"ח חינוכי

וסף. העו"סית ברשות מעבירה הכל יחד עם דו"ח סוציאלי עדכני שהיא מכינה את טופס הפנייה רפואי או אבחוני נ

 להכרה למפקחת במחוז.

נכנסה לתוקפה  01/02/2019-עם המעבר למנהל מוגבלויות מאוחד הסדירו גם את ההכרה במנהל מוגבלויות והחל מה

 :המדיניות החדשה

 .ופות החוליםהאבחון באחריות ק - 18הכרה לילדים עד גיל 

את מסמכי האבחון וחוות הדעת מעבירים דרך העו"ס ברשות לפיקוח והפסיכיאטר בוחן את המסמכים ומקבל החלטה 

 .הכרה. על האבחונים לעמוד בקריטריונים של משרד הבריאות-לגבי הכרה או אי

 .יזםנדרשת פנייה למנהל מוגבלויות לבקשת הכרה כבוגר עם אוט - (18הכרה בבוגר )מעל גיל 

השלמת חו"ד עדכניות קלינית )פסיכולוג או פסיכיאטר( המציינת כי  - 18אם היה מוכר במנהל מוגבלויות לפני גיל 

 .האדם עדיין עומד בקריטריונים לאוטיזם וחו"ד תפקודית )ממסגרת חינוכית/ תעסוקתית וכד'(

 .יוכל להיות מופנה למרכזי אבחון והערכהיתבקש להשלים חומרים ואם לא ניתן יהיה להשיגם  -אם המידע אינו מספק 

 .אינו מאבד זכאותו ואת הצורך לחדש הכרה -פי המדיניות הקודמת -מי שכבר הוכר בעבר ב"הכרה קבועה" על  *

יצטרך להעביר את האבחונים  -אם לא היה מוכר בילדותו במנהל מוגבלויות, אך קיימים אבחונים שונים מהילדות 

במידה והחומרים לא מספקים יידרש להשלים וייתכן ויופנה למרכזי  .ת )קליניות ותפקודיות(דעת עדכניו-בצירוף חוות

 .האבחון והערכה

)מודל   ICF-מרכזי האבחון והערכה בשנתיים האחרונות בנה משרד הרווחה פיילוט להכרה לפי מודל ה -חשוב לדעת 

ת מסוימות היכולות להפנות אליו )בדקו מול העו"ס הממפה צרכים ותמיכות ושאינו נותן אבחנה( והפיילוט מוגבל לרשויו

 .ברשות האם אזור מגורכם שייך לפיילוט(

!(, 18רשויות שאינן נמצאות תחת הפיילוט עדיין יכולות להפנות לאבחון והערכה דרך הרווחה )אך ורק בוגרים מעל גיל 

 .ICF-אך אלו יעשו במרכזי האבחון של מש"ה ולא לפי מודל ה

 ברווחה תהליך ההכרה

 .פנייה לעו"ס ברשות לצורך בקשה להכרה בשירות לאדם עם אוטיזם .1

 ישנו תהליך של פתיחת תיק -אם טרם נפתח תיק ברווחה ברשות  .2

איסוף חומרים )דו"ח קליני מפסיכיאטר/נוירולוג/פסיכולוג קליני ודו"ח חינוכי/תפקודי/תעסוקתי עדכני( + דוח  .3

 סוציאלי שמכין העו"ס

https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.avneiderech.org.il%2Fprograms%2Fmechina%2F%3Ffbclid%3DIwAR09GW3hxvh8jQfwyubrnWT6w_g83CXLY67y5rYxpues62ZthvDBoulTfjQ&h=AT0ipufG_UIcEgktpGHZEhcTN4kSQL6wIPxsbH7RTr6sLTg7TGkh-ovXexxO5IOd4odR6SOzMzQU5tCe34Omw6fAq7e1UdJsfF_K3q1ENyP18V9PJhrU02Oqbq5KMMC6s9mj5w
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 מוגבלויותמנהל  – ה להכרה בשירות לאדם עם אוטיזםמילוי טופס פניי .4

 הפנייה למרכזי אבחון והערכה - 18אם חסרים חומרים אבחוניים מעל גיל  .5

 מילוי ערכת הפנייה עם העו"ס .6

 תהליך אבחון במכון והמשך תהליך .7

 סיכוםל
יוון שמדובר בנושא מבלבל, מתסכל, חשוב ומורכב שרלוונטי לרבים מצאנו לנכון להביא את מירב המידע. חשוב כ

לזכור שלצד המידע קיימת גם החוויה הפרטית הקשורה לאישיות הצעיר, תפיסת המשפחה וכו'. לעיתים תהליך 

מטלטלת. ההתמודדות מול המערכות הבירוקרטיות אינה פשוטה, ולעיתים  האבחון וההכרות השונות מהווים חווייה

התפיסות החברתיות והסטיגמות מקשות עוד יותר על התהליך ועל קבלת האבחנה והנכונות לקבל עזרה. עם זאת, 

נוי פעמים רבות, ליווי מקצועי בתהליך מסייע רבות גם בעשיית סדר בבירוקרטיה, מסייע במיצוי הזכויות ואף בשי

עמדות ותפיסות. היו פעמים רבות בהן שינוי זה אף סייע לשפוך אור על חוויות קשות מהעבר וקבלת העזרה גם היא 

"זו הפעם הראשונה שאני  –מעלה תהיות ושאלות חדשות. כפי שאנו שומעים פעמים רבות מצעירים המגיעים אלינו 

 מרגיש/ה שייכות אמיתית".

 ת באבחון כהזדמנות לשינוי ומתן אפשרות לסלילת נתיבי חיים מקדמים ותומכים.לצד השיקולים הרבים, ניתן לראו

 

 .האבחוןשרותים ובזכויות שלאחר ב נעסוק בהמשך

 

 :עמותת אבני דרך מפתחת שירותים לחיים עצמאיים בקהילה לאנשי הספקטרום האוטיסטי

פנאי, קבוצות לצעירים בהובלה עצמית, ליווי בצבא, מכינה לחיים עצמאיים, מכינה  תוכניות

 .למתנדבי שרות לאומי וצבאי, קומונת אתגר, סל שירותים גמיש לחיים עצמאיים בקהילה ועוד

המידע נאסף מתוך עבודת השטח של עמותת אבני דרך ואינו מהווה תחליף למידע  **

 .הממשלתי הרשמי

https://www.avneiderech.org.il/ 
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