
 
 

 

 2020ספטמבר 

 

 צעירים בספקטרום האוטיסטי והוריהם-חשיפת האבחנה בקרב בוגרים

ם קיימת התחבטות המאפיינת אנשים עם מוגבלות ללא נראות בשאלה מתי ואיך "לצאת מהארון" ולספר על זהות

מדובר בסוגיה מהותית שכוללת היבטים רבים הקשורים ביחס החברה, בעמדות וציפיות האנשים כאדם עם מוגבלות. 

הקרובים לנו, בתפיסת העצמי, במתח הקיים בין מראה לזהות, תרבות שאינה מסתפקת בהגדרה העצמית של האדם 

 אלא מחפשת "הוכחות" ועוד...

גדלים להורים שאינם עם מוגבלות, ואין במשפחה סוגיה מהותית נוספת היא שרבים מקרב האנשים עם מוגבלות, 

מתוך ההתנסויות המורכבות  –מודל לחיקוי, שהוא אדם עם מוגבלות, עימו ניתן להזדהות או ללמוד מחוויותיו בעולם 

 שהוא חווה בחייו ולא מתוך תפיסה חינוכית מלאכותית.

בשנות החיים הראשונות  טיזם ניתנת לרוב האבחנה באו המצב הופך למורכב יותר כאשר האבחנה ניתנת בגיל בוגר.

לם של שירותים, טיפולים ותמיכות. גדלים לתוך עולם שמינקות המאובחנים בספקטרום האוטיסטי ילדים . של הילד

. במצב זה, וגיבוש זהות הכרת העצמיהינה חלק מתהליך ארוך של התפתחות, קבלת האבחנה  , פעמים רבותלכן

האם לספר לילדיהם? מה לספר? איך? מתי? כמובן שאין תשובה אחת נכונה וחד  – הורים מתמודדים עם השאלהה

, לאחר בגילאים בוגרים יותרישירות מהגורם המאבחן משמעית. לעומתם, ישנם אנשים אשר מקבלים את האבחנה 

חוו קשים ההתבגרות בתקופת הילדות המאוחרת וגיל ש לאחר , אושכבר עברו תהליכי גיבוש זהות משמעותיים

 .מתוך השוני שלהם זהות  ביצירת

ביבה ועם וקשר עם הס של גיבוש זהותמורכב מדובר בתהליך שבשיתוף האבחנה למרות היתרונות הקונקרטיים 

לקה על המידה בה החלטה אישית המבוססת בח נהומתי לחשוף הי , איך, למיההחלטה מה .שאי אפשר לזרז העצמי

הרצון  .ומה יהיו ההשלכות לכך האבחנה של האדם מאמין שהאחר "יקבל אותו" גם אחרי שיחשוף את המידע האישי

אלמנט שלעיתים מהווה קושי בפני  –לחשיפת האבחנה מושפע אם כן, גם בתפיסתו של הפרט את תגובת הסביבה 

נות מאדם לאדם ומושפעות גם מעמדותיהם של אחרים עצמו בקרב אוטיסטים. כמו כל יציאה מהארון העמדות שו

 משמעותיים )הורים, מחנכים, דמויות טיפול ועוד(.

אנו מאמינות שיש חשיבות רבה לתהליך ולאופן בו צעירים שקיבלו אבחנה חדשה מתמודדים איתה. מסרים חד 

מודדות הריגשית והשליטה של משמעיים מצד אחד כגון "אתה אוטיסט, זו אינה בושה, ספר לכולם" מוחקים את ההת

האדם במרכיבי זהותו; או אמירות כמו "זו רק אבחנה, תנצל אותה למיצוי זכויות" אשר משטחות את החוויה. ומצד 

שני "תשמור בסוד שלא ידעו" זו אמירה המנציחה את הסטיגמה ויוצרת הפנמה של תחושת פגם וקושי עם קבלת 

בחנה, יש להניח בצד את העמדות הפרטיות ולהקשיב למערך האמונות, האבחנה. לכן, בפוגשנו צעיר שרק קיבל א

 החששות, התקוות והרצונות של הצעיר עצמו.

צעירים בספקטרום -וגריםבהחוויות והשיתופים של  מתוך ,בחשיפת האבחון המשמעויותנשפוך אור על תחילה, 

: שונים מעגלי חייםהתנסויות במגוון עלו מתוך משמעויות אלו  עימם.הניסיון שלנו  האוטיסטי אותם אנו מלווים ומתוך

 מערכת החינוך, שירות לאומי/צבאי, אקדמיה, תעסוקה, זוגיות ועוד...



 
 

 

מרבית הנקודות עלו מבוגרים וצעירים אשר אובחנו בבגרותם, אך כאשר מדובר על חשיפת האבחנה, עבור צעירים זו 

יומיומית גם אם אובחנו עוד בילדותם. עוד במערכת החינוך וגם בסיומה, אם אינם משולבים במערכות החינוך  סוגיה

אם זה בשירות הלאומי  –המיוחד או מסגרות ייעודיות לאוטיסטים, עליהם להתמודד עם שאלה זו בכל מסגרת בה יהיו 

 שיבקשו להשתלב בו ולהיות חלק מהקבוצה. או הצבאי, בפעילות חברתית, במקום העבודה, בזוגיות ובכל מקום

 יתרונות בחשיפה האבחנה:

  כמו בכל תחום המזכה אדם בזכויות שונות, כך גם בעולם  נתחיל מהחלק הבירוקרטי. –מיצוי זכויות

המוגבלות. ישנם משרדים ממשלתיים המספקים מענים שונים עבור אזרחי המדינה. על מנת לקבל את אותן 

זכויות ושירותים יש לפנות לאותו גורם ממשלתי, להמציא את המסמכים הנדרשים, לעיתים אף לעבור וועדה 

סיוע שהוא בעל מוגבלות ונזקק לירות. עצם הפניה דורשת מהאדם להכיר בכך רשמית ולקבל את הזכות/ש

 יכול לקדם אותו. שמסוג זה 

  גם אם האוטיזם מהווה מוגבלות ללא נראות, עדיין אנשים מרגישים את השונות  -גיוס הסביבה להכלה והבנה

הגמלוניות, לעיתים בהתנהגות  של האדם האוטיסטי, לעיתים בגוון הקול והאינטונציה, לעיתים בתנועות הגוף

החברתית. חשיפה ושיתוף באבחנה באה פעמים רבות לתת מענה לקושי של הסביבה והצורך לתת שם 

שיסביר את "הדבר הזה" שהם רואים. לפעמים ברגע שאנו נותנים שם לתופעה היא כבר פחות מפחידה ואנו 

סביבנו לסייע לנו במקומות שבהם יש לנו לפעמים זה אף מסייע בלגייס את האנשים  פחות חוששים ממנה.

קושי מתוך הבנה שהגורם להתנהגות מסוימת אינו מתוך זלזול, חוסר רצון או עצלנות, אלא ישנו קושי הקשור 

 באוטיזם.

 כולות האישיותביבמרכיבי האבחנה אשר רלוונטיים לצעיר, מאפשרת הכרה ההכרה  – מימוש יכולות אישיות 

, על בסיס הכרה זו, ונגישות לשירותים הנגשות. יצירת התאמות ומתמודד ביומיוםקשיים שעימם הוא בו

. ייעודיים עבור הקשיים הייחודיים, יכולים לסייע לצעיר לקדם את עצמו, להגדיר את צפיותיו מעצמו ומסביבתו

הנכחת נושא  עצם –נושא זה רלוונטי מאוד בכל מקום אליו יגיע הצעיר ולאורך כל חייו.ייצוג ושינוי עמדות 

המון למידה מצד הסביבה. אחד המשפטים הבולטים בנכונותם בקרב אוטיזם הוא:  העימ ההאוטיזם מביא

כלומר, אין אוטיסט אחד הדומה לאחר. המפגש עם המגוון הרחב  –פגשת אחד"  –"פגשת אוטיסט אחד 

ות של אנשים לשונה מהם. שקיים באוכלוסייה והשוני בין האנשים עשוי להגביר את מידת הפתיחות והסובלנ

 חברה שפתוחה יותר למגוון האנושי.ל ולהביאאודות אוטיזם  דעות קדומותכמו כן, המפגש עשוי למזער 

  במקרים של מוגבלות לא נראית כמו אוטיזם, לא תמיד ניתן לראות את  –העדר מסרים של סוד והסתרה

להסתיר ולשמור את האבחנה בסוד, משדרים  , אך השונות ניכרת. ניסיונותהמגבלות והקשיים באופן חיצוני

רבה, אשר אינה משאירה פניות ריגשית ללמידה  השקעת משאבים ואנרגיהמסר של בושה ודורשים 

 והתפתחות.  כאשר האבחנה מדוברת כדבר טבעי ולגיטימי, משאבים נחסכים.

 : חסרונות בחשיפת האבחנה

  תרון בהקשר של דעות הקדומות, חשיפת האבחנה אם ציינו את נושא החשיפה כי –שימוש בדעות קדומות

אפליה או העדר מתן הזדמנות שוויונית לאדם עם אוטיזם, בשל תפיסותיו  -אייבליזם עלולה גם ליצור מצב של 

לרוב זה יבוסס על סטיגמות והיעדר ידע של האחר אודות אוטיזם, על אף שהוא עשוי  או דעותיו של האחר.

 לחשוב כי הוא מחזיק בידע מספק.



 
 

 

  לפעמים ישנן מראש כמו שדיברנו על הכלה והבנה כיתרון, הצד השני של המטבע הוא ש –פער בציפיות

ר או אפילו ציפייה לעבודה ציפיות נמוכות יותר מאדם המאובחן בספקטרום האוטיסטי, שכר נמוך יות

 , ולא רואים בו כשווהבהתנדבות

  כשהאבחנה נחשפת בקרב גורמים מסוימים, אין ביכולת האדם "לשלוט" במידע,  –היעדר פרטיות מוחלט

למי ואיך הוא יועבר. במצב כזה, גם כשהאדם בחר לחשוף את אבחנתו כלפי גורם מסוים ובדרך הנכונה 

 צב שהמידע ימשיך ויועבר בדרך שאינה נכונה עבורו. ביותר עבורו, עלול להיות מ

  ישנם מקרים שאכן חשיפת האבחנה היא לא רלוונטית לאותו מקום/מסגרת/זמן ולעיתים אף  –רלוונטיות

 עלולה ליצור בלבול בקרב הצד האחר.

מצורפת רשימת  –+( חוו 17לאחר שיש בידנו את הידע אודות היתרונות והחסרונות אותם צעירים המאובחנים מאוחר )

 ציטוטים מפיהם:

'. מה באמת? לא רואים עלייך'ה כשסיפרתי להם פעם ראשונה  שאני על הספקטרום הייתה 'התגובה של החבר"

 ".זה עצוב בעיניו ניראה לי שהרבה חברה צעירים על הספקטרום בתפקוד גבוה מקבלים תגובות כאלה

סתם דפוקה. כשסיפרתי היו אנשים קצת נבוכים. אני  "הרגשתי הקלה עצומה לאחר האבחון. סוף סוף אני לא

 מבינה את זה".

 "בהתחלה זה היה לי מוזר והתביישתי כי חשבתי שאוטיסט זה קללה ומה הקשר אלי".

 "אחרי שקיבלתי את האבחון שמרנו בסוד כדי שלא ידפוק לי מול המשפחה ומעסיקים"

 ו אותי לספר וכאלה. אבל תכלס התביישתי"."בגלל שרציתי לעשות צבא אז הייתי חייב שידעו. הכריח

 "נראה לי סתם דפקו לי אוטיזם כי לא ידעו מה לשים. אבל העיקר שאני אקבל ביטוח לאומי".

הסתבר שכבר  20"תמיד היתה לי תחושה ונמשכתי לקרוא דברים על אוטיזם. בדיעבד אחרי שקיבלתי אבחון בגיל 

 אמרו לי קודם. סתם יצאתי מתוסבכת"" היה איזה אבחון מפעם. זה עזר לי. חבל שלא

"אני מסכימה עם האבחון שלי מה שכתוב שם נכון בסה"כ. אין לי בעיה איתו. הוא חדש והכל. אבל זה לא העניין. 

 אני מרגישה שהוא בכלל לא קולע ולא מבינים אותי".

יך לשתף כל אחד כדי שיהיו "מעצבן אותי שרק אם אני מכריז שאני אוטיסט אז יהיו סובלניים איתי. למה אני צר

 איתי בסדר".

 

 יכום, לס

"האם, מתי ואיך לשים על השולחן את האוטיזם?" אך מדובר בשאלה מהותית  –אין תשובה חד משמעית לשאלה 

מדובר בתהליך ספיראלי המשתנה שעשויה להשפיע רבות על היכולת של אדם להשתלב ולהתקדם במקומות השונים. 

 , לחשוב, להתלבט ולפעול בהתאם. איןשאלהמומלץ לדון בבחנה היא רק תחילת הדרך. בין אדם לאדם. קבלת הא

אך עצם העיסוק מחדש  .שגיבוש מודל אחד יהיה נכון גם בהמשך או בהקשר אחר, וגם אם היה אין זה אומר *מודל 

בדרך בשאלה, כל פעם בנקודת הזמן הרלוונטית ועל סמך הלמידה האישית מהמקרים הקודמים, יכול לקדם עוד קצת 

אל היעדים והמטרות האישיות, גיבוש הזהות והתמקמות במקום הרצוי. ככל שלצעיר תהיה סביבה פתוחה שאינה 



 
 

 

לצעיר תהיה יותר בחירה ושליטה על התהליך, עם לגיטימציה ביקורתית, שמאפשרת התחבטות ולא תשובות, ככל ש

 לבדוק נוסחים ותגובות, "לטעות" בבחירה ו"להצליח", כך התהליך יהיה שלם יותר.

 

 אבני דרך לחייםעמותת  –כתבו: יעל יולזרי וענבל וורטמן שהם 

 

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

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

 .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/ 

 

חשיפת האבחנה באוטיזם ותהליכי הבניית זהות  -* בימים אלו  נערך בקריה האקדמית אונו מחקר בשם: ״גילוי, שונות וזהות 

את הדילמה של חשיפת האבחנה באוטיזם בפני הבוחן  בהובלתן של ד"ר נצן אלמוג, אורית קסל וד"ר נילי לוי, אישית וקבוצתית״

הילד, נושא המעסיק הורים ואנשי מקצוע רבים. חלקו השני של המחקר בוחן את חוויותיהם של אנשים על הספקטרום לגבי גילוי 

 האבחנה וחושף את החשיבות ביצירת גוף ידע שיסייע להורים ואנשי מקצוע בתהליכי חשיפת האבחנה.

 מסגרות שונות ומקבוצות זהות שונות.+( מ18רים על הספקטרום האוטיסטי )בוג ר נערכים ראיונות עםבשלב הנוכחי של המחק

   ייצור עימו קשר:את הטופס המצורף בקישור זה ועוזר המחקר מוזמנים למלא להתראיין המעוניינים לקחת חלק במחקר ו

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A10Ge90RCk6lz3j2udHJ3tTuarXLi2VGkHc0suDLQgxUQ0VW

WlNURVY4U1gxWE5PODhNU1dNTDFXVC4u 
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