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 בין הכיסאותנופלים  – האוטיסטי ספקטרוםצעירים בסיכון ב

בחברה על אף החוק גדול מחלקם מערכות אכיפת פוגשים את של אנשים בספקטרום האוטיסטי השיעור ה

 .שמדובר באוכלוסייה שאינה נוטה לפגיעה בחברה

 

לגבי בתובנות חדשות דובר של צוות מכינת אבני דרך. מ עבודת השטחב נצברשנסיון המתוך  ום נכתבהדברים הבאי

 אין ספק שבשנים הקרובות נצבור ידע נוסף בתחום אותו נשמח לחלוק. צעירים בסיכון בספקטרום האוטיסטי. 

*** 

של צעיר בספקטרום הינו זהיר, חרד, נמנע מסיטואציות לא מוכרות ודבק בשגרה ברורה. זיהינו כי  רווחהפרופיל ה

תקשה בהבנת סיטואציות חברתיות ובפרשנותן, אך בשונה הספקטרום, מקבוצה שבדומה למרבית אנשי -ישנה תת

  בעלי יכולות גבוהות צעירים  מהפרופיל הרווח מאופיינת בחיפוש גירויים, הזדמנויות וחוויות. בשל שילוב תכונות אלו

אשר מחפשים אינטראקציה חברתית נופלים להתנהגות מסכנת לעצמם ולאחרים. לעיתים, צעירים אלה עוברים את 

)בפועל, לרוב זו קבוצת שוליים(. מקובלים ללא ידיעתם או מנוצלים בשל נטייתם לרצות להשתייך לקבוצה הגבולות ה

מביאה אותם  ממצבים מאתגרים, ץלהיחליות היעדר מיומנוו יתר ביחס לחוקים-נוקשות, סבילות נמוכה לשינוייםבנוסף, 

למגוון התנהגויות  , ביחס לקבוצה זו, אנו עדים .(Howlin, 2004) להתפרש כאיום ההעלול תאגרסיבי ותלהתנהג

 מאתגרות: שימוש בסמים, גניבות, ניצול מיני, עבריינות סייבר ועוד. 

ישנה אך , מחקרים בעולם לגבי שיעורי האנשים עם אוטיזם במערכות הצדק אינם עקביים בשל קשיים מתודולוגיים

וכלוסייה הכללית בא םשיעורש, כ27%ועד  3%-ממצאים נעים מה. באוכלוסייה הכללית םשיעורהוא גבוה מהסכמה כי 

 –ועשו שימוש בקבוצת ביקורת  אוטיסטיםשיעורי  ההתנהגות העבריינית בקרב מחקרים שבדקו  מנגד, .1%סביב  נע

ם פחות על אף שמדובר באוכלוסייה בעלת מאפייני ,כלומר שיעורים שווים ואף נמוכים מהאוכלוסייה הכללית. מצאו 

גם כאשר המחקר  .אחוז גבוה מתוכה ביחס לכלל האוכלוסייה מסתבך עם החוק מכלל האוכלוסייה, "עברייניים"

 & King) פוגענית, ממצאים אלו התבססו לרוב על שאלוני דיווח עצמי ם גבוהים של התנהגותהצביע על שיעורי

Murphy, 2014) .  בבואנו לבחון את הסיבה לשיעורים גבוהים של אנשים עם אוטיזם במערכת המשפט, ולאור

מנגנונים מה הם ה - ביחס לנורמה, עולה השאלה יותר עברייניתם עצמו אינו הגורם להתנהגות העובדה כי האוטיז

בספקטרום  אלו הימצאותם של צעיריםלדעתנו,  ?החברתיים השמים אוכלוסייה זו בסיכון גבוה יותר להסתבך עם החוק

 ולהסתבכותם עם החוק.כון מובילה סימצבי שמובילים ל הבנה לצרכיהם מביאה למצבי דחקללא 

. בשנים האחרונות המכינה 18-25מכינת אבני דרך מקדמת חיים עצמאיים לצעירים בספקטרום האוטיסטי בגילאי 

הקבוצה שתוארה כאשר הכילה את אותם הצעירים באוכלוסיית היעד שלה. סביר להניח, כי -לתתפרטני נתנה מענה 
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ן, שאינם מאובחנים בספקטרום, המקבלים שירות שאינו הולם את צרכיהם במלואם, מאחר ישנם צעירים במצבי סיכו

 במצבי סיכון.  (מי שאינם במגוון האוטיסטי) והם מוכלים בתכניות הנותנות מענה לנוירוטיפיקלים

ידי יצירת -תכנית ייעודית המותאמת לצרכי אוכלוסייה זו. אנו מאמינים כי על עמותת אבני דרך פיתחהלאור הניסיון, 

 -בספקטרום האוטיסטי ובמצבי סיכון  –ן נותני השירות של שתי אוכלוסיות  הצעירים קשרים בין גופים מאבחנים לבי

 ניתן יהיה להעניק את השירות המתאים ליותר צעירים.

 

 להתנהלות בחברה כלים, תוך הקניית בתכנית זו מושם דגש על שייכות וגיבוש זהות :קומונת אתגר מילים עלכמה 

ם הטבע וקיום שיגרה משותפת . התכנית מתבססת על עבודה חקלאית וקהילתית, מפגש עומערך טיפולי מתאים

 בעשיה.  ומלאה

הכרה במנהל מוגבלויות בלקבל את השירות, יש צורך  ום האוטיסטיבספקטרמנת לאפשר לצעירים במצבי סיכון -על

 של משרד הרווחה. 
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 :עמותת אבני דרך מפתחת שירותים לחיים עצמאיים בקהילה לאנשי הספקטרום האוטיסטי

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

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

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

 .הממשלתי הרשמי

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