
 מוצג ע"י ארצ'י

השפה יכולה להיות 

 מבלבלת עבורי

לוקח לי זמן רב יותר ביחס 

 לאדם הממוצע לעבד שיחות

על אף שאני טוב בניהול שיחות, 

יכול לקחת לי יותר זמן 

 מהרגיל בכדי לענות ולהגיב

-אבל, אנשים נוירו

גם כן  *טיפיקלים

ים את השפה מוצא

 כמבלבלת.

וזה יכול לגרום לכך 

שחלק מהאנשים מבינים 

 אותי באופן שגוי.

אדם אשר ההתפתחות והתפקוד המוחי שלו תואמים לזו הממוצעת והנפוצה  –טיפיקל -* נוירו

 המוגדרת גם כ"נורמה".
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לפעמים כאשר אנשים חושבים על המילה הזאת, 

 הם חושבים על ספקטרום האוטיזם באופן כזה:

רוצה  זו הסיבה מדוע אני

הכוונה להסביר מה 

ב"ספקטרום" כאשר 

אנחנו מדברים על 

 "ספקטרום האוטיזם"

 לא

 אוטיסטי
מאוד 

 אוטיסטי

כ"ספקטרום" מאוד לינארי אשר 

נותן את הרושם שאנשים נמצאים 

בטווח שבין "קצת אוטיסטי" לבין 

 "מאוד אוטיסטי".

 

אממ... איך אתה יכול 

 להיות "קצת אוטיסט"?

מעורפלים ביטויים 

מסוג זה הם מה 

 שמבלבל אותי תמיד.



הבעיה בחשיבה 

על הספקטרום 

בצורה הזאת, 

היא שגם 

התפיסה של 

האדם האוטיסט 

הופכת להיות 

 לינארית.

אתה רק קצת אוטיסט, 

 ארצ'י.

אממ... אני עדיין לא מבין, את 

 יכולה להיות קצת יותר ברורה?

 

איתי אתה מסוגל לנהל 

שיחה נורמלית ולהתנהג 

 רגיל!

 אתה לא כזה אוטיסט.

... אז אתם מבינים, אם מישהו 

חושב שאתם ב"קצה הפחות חמור" 

הספקטרום הזה, אז לעיתים של 

 קרובות זה מה שקורה:

לא 

 יסטיאוט
מאוד 

 יסטיאוט

ארצ'י, אתה 

יכול 

להתמודד 

עם כל זה 

ממש בסדר, 

אתה לא 

 אוטיסט. כזה

חושי  תנועות חזרתיות ו"סטריאוטיפיות" המגרות חוש אחד או יותר ומשמשות לויסות –( stimming** סטימינג )

 יתר או חסר. יכול להיות גם בצורה של קולות, סיחרור, ניפנוף, לעיסת חפצים ועוד.-ולהרגעות בגירוי

** 



יכול להיות איך 

עייף? כולם  שאתה

עושים זאת מידי יום, 

 אתה פשוט מתעצל.

וואוו, אתה יותר 

אוטיסטי ממה 

 שחשבתי.

 לתייג אותך  כתאני הול

 מחדש בספקטרום הזה...

כיוון שאתה מאוד אוטיסטי אני 

לא חושבת שכדאי שתהיה לך 

עבודה, רק ליתר ביטחון, אתה 

 ?מבין 

 

זה יכול להוביל לכך 

 שאנשים מסוימים יתייגו

אותך כבלתי כשיר לעשות 

 כל דבר שהוא בכלל.

 

ואם אתה נראה כאילו 

אתה ב"קצה הגבוה" 

  -של הספקטרום 

 

וואוו, אתה 

עושה כזאת 

דרמה מוגזמת, 

 תתגבר על זה!

 .אה
 -אה 

 אהה!

 !!אההא

מאוד 

 אוטיסטי

לא 

 אוטיסטי



אבל האמת היא, שמי שהוא בעל שונות 

נוירולוגית באזורים מסוימים במוח, 

המוח יכול להיות שאין באזורים אחרים של 

 שום הבדל בינו לבין האדם הממוצע.

אתם מבינים, הספקטרום האוטיסטי נראה 

 יותר דומה לזה.



הספקטרום מורכב 

מהרבה "מאפיינים" 

שונים, או דרכים בהן 

 המוח מעבד מידע.

מהמאפיינים יוצרים   חלק

 קשיים בחיי היומיום 

 )ולכן הולכים לאבחון(

אך גם רבים 

מהמאפיינים שימושיים 

 בחיי היומיום.

כל אדם עם אוטיזם יהיה בעל      

סדרת מאפיינים אשר כולם באזורים 

שונים של הספקטרום. האזורים בהם אין 

האופן להם מאפיינים, יתפקדו באותו 

טיפיקלי, אך יושפעו -כמו המוח הנוירו

 מהנסיבות.

לדוגמא, אני טוב בלקיים שיחה )שפה(. 

 אבל אני  חווה הצפה חושית במקומות 

             צפופים ורועשים, דבר המקשה ביותר 

 בורי לקיים שיחה בנסיבות כאלו.ע



ובאופן דומה, אוטיסט אחר יכול 

להיות מאושר מאוד בקהל רועש, 

 אך שיחות יהיו דבר קשה עבורו.

אפשר לומר 

שאני ממש "חיית 

 ! מסיבות"

למעשה בעזרת הספקטרום הזה, אפשר לראות 

 .***שלא לכל אדם אוטיסט יש "כישורי סוואנט"

או שמישהו שאינו מסוגל לתקשר מילולית עדיין 

מסוגל להבין מה שאתה אומר, אך פשוט זקוק 

 לדרך אחרת של תקשורת, כמו שפת הסימנים.

 

זה מראה כיצד 

לא כל אדם 

אוטיסט מתנהג 

באותו האופן, 

ושכולנו מסוגלים 

להיות בעלי 

 חוזקות וחולשות.

 אדם אשר מבטא גאונות בתחום יחיד ומסוים בפער גדול משאר היכולות האחרות שלו. –*** סוואנט 

 



 

 

לפעמים, אם מישהו מאובחן 

"על הספקטרום" ומיידע על 

כך אדם אחר, אז זה בכדי 

שהם יוכלו לקבל איזושהי 

הבנה והערכה לנוכח 

הדברים שהוא אינו מסוגל 

 לעשות.

, זה גם בכדי לקבל את אבל

שיתוף הפעולה של העולם 

כך שהם יוכלו  –סביבם 

להיות הכי טובים במה שהם 

 מסוגלים לעשות. כן

אני מקווה שבעתיד, 

שים יבינו טוב יותר את אנ

המושג "ספקטרום", 

וימשיכו לכבד את 

השונויות ואת הדימיון שיש 

לכולנו באופן בו אנו 

 חווים את העולם.

 על האישור לתרגם ולפרסם את הקומיקס שיצרה.  Rebecca Burgess-לתודה 

בכתובת: של רבקה  Tumbler-המקורי בשפה האנגלית ניתן לראות בחשבון ה את הקומיקס

spectrum-the-http://theoraah.tumblr.com/post/142300214156/understanding אני , שם כתבה: 2016באפריל  5-, שפרסמה ב"

וטיסטי'. אז לכבוד שבוע המודעות אהספקטרום או מפרשים באופן שגוי את המושג 'ה שומעת אנשים רבים אשר עושים שימוש לרעה

 לאוטיזם, החלטתי ליצור קומיקס לעזור להסביר את המושג וכיצד הוא משפיע על דברים...."

http://theoraah.tumblr.com/post/142300214156/understanding-the-spectrum

