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 משתפים לגיבוש המלצותבספקטרום האוטיסטי הורים לילדים  –האבחנה גילוי, חשיפה וזהות 

יתרונותיה, חסרונותיה והקולות  – צעירים בספקטרום האוטיסטי-בקרב בוגרים בחשיפת האבחנהלפני כשנתיים עסקנו 

וזמנו בוגרים בספקטרום לקחת חלק כניות אבני דרך לחיים. בסיומו של המסמך השעלו מהחוויות ששיתפו משתתפי ת

מחקר העוסק בנושא זה. כעת אנו שמחים להביא בפניכם את ממצאיו של החלק הראשון במחקר העוסק בדילמות ב

 ההורים לחשיפת האבחנה.

רואיינו עשרות הורים ובוגרים ובו  1קריה האקדמית אונו בהובלתה של ד"ר נצן אלמוגבנערך בשנים האחרונות המחקר 

ילד/צעיר/בוגר כיצד הגילוי של האבחנה משפיע על זהותו של ה –עם אבחנה של אוטיזם במטרה לענות על השאלה 

ללמוד מתוך החוויות והסיפורים האישיים על הנראטיבים השונים הנוגעים  מטרת המחקר בספקטרום האוטיסטי?

 מתי ואיך נכון לשתף את הילד על האבחנה. ואנשי מקצוע לאבחנה והשיתוף שלה ולגבש המלצות להורים

השלב הראשון של המחקר התמקד במקומם של ההורים ובגורמים המקדמים או מעכבים את חשיפת האבחנה לילד 

למשפחה המקום הראשוני ביצירת הכרות בין הרך הנולד לבין החברה. המערכת המשפחתית מבנה עבור וסביבתו. 

הילד תפיסות לגבי החברה ולגבי העצמי. הפנמת התפיסה של המשפחה, בדגש על ההורים, כלפי החברה וכלפי 

תנסויות וחשיפות מרובות הילד עצמו, מהווה גורם קריטי בהתפתחות זהותו, דעותיו ועמדותיו של הילד. בהיעדר ה

הקורות במהלך גילאי הילדות, ההתבגרות והבגרות הצעירה, המאפשרים בחינת אותם ערכים ועמדות ועיצוב זהות 

נפרדת מזו המשפחתית, הופך חלקה של המשפחה לגורם הכמעט בלעדי בתפקיד הבניית הזהות. לכן, לאופן בו 

ה חשיבות מכרעת על מהלך חייו. לכן גם מקום חשוב לאפשר המשפחה תופסת ומתווכת לילד ולסביבתו את האבחנ

 תלמשפחות היכרות עם מודלים שונים של מוגבלות וגישה הרואה במוגבלות כזהות לגיטימית וחיובית ולא ככזו הנבני

 ביחס לזהות של האדם ה"בריא".

פרקטיקות שונות להסתרה,  על 2בפרק המדבר על הנרטיבים המשפחתיים כלפי מוגבלות, כותבות אלמוג, בר וברקאי

הדחקה או נרמול של ילדים ואנשים עם מוגבלות והבנייה של "ארון המוגבלות" כפועל יוצא של פרקטיקות אלו. לדידן, 

השיח סביב הילודה )והפסקתה בהפלה( בישראל יוצר הגדרה של מה הם "החיים הראויים" וביחס אליהם את התפיסה 

י". התפיסה כי החיים עם מוגבלות הינם חיים בעלי ערך פחות וכי חיים עם מוגבלות השלילית כלפי כל חריגה מה"נורמל

אינם יכולים להיות מלאים ומאושרים עומדות בבסיס התפיסה הרפואית בישראל ומהווה את ההקשר החברתי, 

 ןסקירות ההיריובבדיקות הגנטיות, ב –תרבותי, כלכלי ופוליטי בו חיים ההורים לילד עוד בטרם נולד ובהיותו עובר 

גם במסע המפרך שעוברים ההורים מול  ת הנזק של החיים עם מוגבלות ממשיכהוכו'. תפיסה זו של תיקון ומניע

 הממסד הרפואי, החינוכי והבירוקרטי בלמידת פרקטיקות של טיפול והמרדף אחר מיצוי זכויות.

ת חייו הראשונות של הילד, הוא גדל לתוך המוגבלות מאובחנת עם הלידה או סמוך לה, בשנובאוטיזם כיוון שלרוב 

הלקות שלו, אך לא כיצד המוגבלות משפיעה  יהאבחנה בתהליך מתמשך. הוא מטמיע את התפיסה הרפואית של מה

בעיקר אם היא ניתנת בגיל הילדות או ההתבגרות, ואז ההורים  –על חייו. לרוב ההורים לומדים על האבחנה לפני הילד 

האם, מתי ואיך לספר לילד על האבחנה. דילמה זו גדולה עוד יותר כאשר מדובר במוגבלות ניצבים בפני הדילמה 

שאינה נראית כמו אוטיזם. מה מחיר ההסתרה ומה יתרונותיה? מחירה זו ההפנמה של הילד שמשהו כל כך פגום בו 

ה עליו אם לא תהיה עד שיש להסתיר זאת מהסביבה, אך מצד שני היא מגינה עליו מפני הסטיגמה )התיוג( שייכפ

 הסתרה.

                                                           
קרן. לעמוד המחקר המלא:  חיה-"ר נילי לוי וד"ר עינתקסל, דצוות המחקר: ד"ר נצן אלמוג, תמיר גבאי, אורית  1
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מוגבלות שאיננה נראית לעין, האבחנה לרוב תינתן להורים והדילמה האם,  –מציינים כי באוטיזם  3אלמוג ועמיתיה

מתי ואיך לספר לילדם על האבחנה מהווה נדבך מרכזי בהתמודדות שלהם עם גידול הילד. המחקר בחן ומצא חמש 

 רים בשיתוף האבחנה:תמות מרכזיות הנוגעות לדילמה של ההו

היעדר מראה חיצוני המעיד על האוטיזם אל מול  – לא ידוע - הנראות או היעדרה של האוטיזם והידוע .1

התנהגות ותפקוד שונה של הילד ביחס לבני גילו. הפער מעלה שאלות גם בקרב הסובבים את הילד והוריו. 

ף האבחנה ומפחיתה את הצורך "לחפות" ההבנה כי לא ניתן להסתיר לחלוטין את האוטיזם מקדמת את שיתו

 החברתיות. תתפקודית של האוטיזם באינטראקציו-על הנראות ההתנהגותית
יכולת להתמודד עם גישות ועמדות של החברה והסביבה הקרובה כלפי אוטיזם,  – המילה אוטיזם והסטיגמה .2

כמו גם הסטיגמה המופנמת של ההורים כלפי אוטיזם ומהלך חייו הצפוי של ילדם. עוד בטרם שיח גלוי על 

האבחנה נאלצים ההורים להסביר לילדם את השוני בינו לבין חבריו, ועדיין רבים מהם נמנעים מהשימוש 

"אוטיזם". ההורים מנסים להסביר לילדם את השוני דרך שימוש במושגים ניטרליים יותר ועם  במילה

 מגביר את הפחד מהסטיגמה ומנציח קונוטציות פחות שליליות. למעשה, חוסר השימוש במילה אוטיזם רק

ונח את התפיסה לגבי שליליות האוטיזם. דווקא שימוש מוקדם במילה אוטיזם מאפשר לילד לחוות את המ

באור חיובי בטרם נחשף לשימוש לרעה במילה זו. כמובן שהחשש של ההורים מהמונח מביע את הסטיגמה 

שהם עצמם נושאים של אוטיזם כטרגדיה. גילוי האבחנה נושא בחובו גם מרכיב של מתן הסברים וידע על 

חר שיתוף באבחנה נטל נוסף שעל ההורה, ולא –האוטיזם ועיסוק מול היעדר הידע בחברה לגבי האוטיזם 

 גם על הילד, לשאת.
מתי הזמן הנכון לשתף את הילד ומה יהיו ההשלכות  - מוקדם מידי אל מול מאוחר מידי –מוטיב הזמן  .3

הפרקטיות של כך? באיזה גיל הילד מספיק בוגר להבין את המונחים והמשמעויות של האוטיזם אל מול 

החשש שכבר יהיה גדול מספיק וייחשף להיותו אוטיסט באופן בלתי נשלט או בצורה שיחווה זאת בצורה 

תשמש את הילד כרווח מישני והוא יעשה בה שימוש להסביר  שלילית. מנגד, ישנו החשש כי האבחנה

 התנהגות לא מותאמת או לא ימצא טעם להתמודד עם קשיים שהוא חווה וימנע מהם.
לעיתים גילוי האבחנה אינו רלוונטי רק לילד עצמו אלא גם לבני משפחה נוספים  – מי כבר יודע ומי לא יודע .4

דעת, מי יכול להבין את משמעות האוטיזם ומי לא. מעבר לשיתוף ובעיקר אם ישנם אחים. השאלה מי צריך ל

הגורמים במערכת החינוך לצורך מיצוי זכויות, לרוב ישתפו ההורים חברים ומשפחה בעיקר לצורך עזרה 

ותמיכה נפשית. אלו בעיקר מסתמכים על השאלה מי צריך לדעת. לעומת זאת, במשפחה המורחבת ובמקום 

רבות, הנטייה לשתף נמוכה יותר. החשיבות בשיתוף הגורמים  תשנן אינטראקציוהעבודה, היכן שעדיין י

המטפלים ומערכת החינוך הודגשה גם לצורך סנגור ותיווך האבחנה של הילד ולבסס שיח חיובי ותואם עבור 

הילד. עם זאת, שיתוף האחים והילד עצמו נמצאים בתחתית סדר העדיפויות, כיוון ששם כבר יש פחות שליטה 

להורים על למי וכיצד יועבר המידע, אך לרוב יגיע השיתוף אל מול שאלות האחים כשיבחינו ביחס השונה. 

כאשר האחים כבר בוגרים ויכולים לשאת בידיעה לגבי תפקידם העתידי כגורם התמיכה לאחיהם/אחותם, אז 

 ישנה חשיבות לשיתוף האבחנה.
בחלק מהמקרים האוטיזם של הילד נוכח  הלאה? למה לספר, כיצד לספר ומה –שאלות ה"למה" ו"איך"  .5

מגיל צעיר. חייו של הילד נעים סביב העיסוק והטיפול בו, ועולה השאלה מדוע בכלל יש צורך לשתף אותו 

באבחנה אם אינו שואל? עם זאת, בגיל מאוחר יותר הילדים נדרשים להסבר לגבי השונות שלהם ועם הגיל 

. השיתוף באבחנה מאפשר לנסות לשלוט בנראטיב של הילד לגבי כך גם חוויית השונות שלהם מתעצמת

להכין את ורים נזקקים להכוונה כיצד לספר והאוטיזם שלו, כאשר זו מתווכת באופן חיובי ושלם. מצד אחד הה

התשובות לשאלות שעשויות לעלות, ומצד שני לרוב הילד כבר נמצא בחוויית השונות ומחפש אחר אשרור 

ם צורך בעיבוד בעצמם, ואחר כך בחשיבה כיצד לתווך לילדם, אך גם לאחר מכן ישנם לתחושותיו. להורי

ילדים הזקוקים לעיבוד המידע הזה לגבי עצמם. כך שזהו תהליך הדורש להתאים ולפתח התערבויות שיספקו 

 להורים תמיכה וכלים המתאימים לשלב בו הם נמצאים בתהליך זה.
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ם או מעכבים את שיתוף האבחנה. אין במודל משהו לינארי אלא כמו בכל אחת מהתמות הללו משתנים המקדמי

. ברגע שנעשה הגילוי ושיתוף הילד באבחנה, עולה גם השאלה 4סביבה שוניםבספירלה עמה מתמודדים ההורים בזמן ו

ת האם, מתי ואת מי לשתף וכיצד? האופן בו ההורים משתפים את ילדם והבחירו -יו ההחלטה האם וכיצד עוברת ליד

האוטיזם,  שהם מבצעים, מהווים חלק מהאופן בו הילד יבין ויתפוס את האוטיזם. לכן אין מדובר רק בהעברת הידע על

 אלא גם המסרים הגלויים והסמויים הנותנים מודלינג ותמיכה ביכולות הסנגור העצמי של הילד. 

נה ביקורתית של האופן בו גילוי האפשרות לבחון את מהלך החיים טרום גילוי האבחנה ולאחריה, מאפשרים בחי

על היותו  5כיצד האופן בו למד הבוגר –האבחנה משפיע על תפיסת העצמי. כיום המחקר עוסק בדיוק בחלק הזה 

אוטיסט השפיע על זהותו ומהלך חייו? המחקר הנוכחי, המתקיים בימים אלו בקריה האקדמית אונו ע"י צוות המחקר 

פוך אור לגבי ההשפעות ארוכות הטווח של אופן גילוי האבחנה, לתת מענה לדילמות של אלמוג ועמיתיה, יוכל אולי לש

שעלו בשלב הראשון של המחקר, ולייצר המלצות להורים ולאנשי המקצוע לבניית התערבויות וכלים פרקטיים לתהליך 

 השיתוף באבחנה.

  

, לקריאת המאמרים וצפייה בהרצאות: מוזמנים להיכנס לדף המחקר
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13CZSx17DVnpGk8yG2H3pl2XDE 

 

גובשה סדנה ייחודית המועברת וכיים, הורים ותלמידים, עבור צוותים חינ

ע"י בוגרי מכינת אבני דרך העוסקת במוגבלות ללא נראות ובמודלים 

 . לפרטים נוספים:השונים למוגבלות
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 :עמותת אבני דרך מפתחת שירותים לחיים עצמאיים בקהילה לאנשי הספקטרום האוטיסטי

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

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

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

 .הממשלתי הרשמי

  /https://www.avneiderech.org.il/spectrumלתכנים קודמים שפורסמו בקבוצה: 

                                                           
 הקישו כאן –( wakelet-לפוסטר המציג את מודל המחקר )מתוך עמוד המחקר ב 4
לפני גיל ההתבגרות. עם  –ם, אך עוסק רק בכאלו שאובחנו בגיל מוקדם המחקר כיום עוסק בראיון בוגרים ללמוד על חוויותיה 5

ההרחבה של המודעות והקריטריונים האבחוניים והגידול באבחונים בגיל מאוחר, ייתכן ובהמשך יורחב המחקר גם לבחינת הסוגיה 
 של חשיפת האבחנה לאלו שאובחנו בבגרותם.

https://wakelet.com/wake/jnAkUHVl346J1YSmqnIdz?fbclid=IwAR12soMfCYgNJh9GIWUN18EZxiGecGLCW13CZSx17DVnpGk8yG2H3pl2XDE
https://wakelet.com/wake/jnAkUHVl346J1YSmqnIdz?fbclid=IwAR12soMfCYgNJh9GIWUN18EZxiGecGLCW13CZSx17DVnpGk8yG2H3pl2XDE
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2022/09/1-9-פרסום-מאורך-סדנת-מוגבלות.pdf
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2022/09/1-9-פרסום-מאורך-סדנת-מוגבלות.pdf
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2022/09/1-9-פרסום-מאורך-סדנת-מוגבלות.pdf
https://www.avneiderech.org.il/spectrum/
https://201806-dcs-uploaded-doc.s3.eu-west-1.amazonaws.com/jIzXPdffhHrQxg51V5QviePG4Y7gQ7?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIA3EBCGTRUKOLV3TEB%2F20221112%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221112T154854Z&X-Amz-Expires=259200&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEK%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCWV1LXdlc3QtMSJHMEUCIQCg7vo%2B9djf2vIxXWxojPiDM3hV%2Fp2c3WBJmGJ2B3bPZQIgWCgsr9y42Rn4DtxulocFt5sfwT48AKIRgAcQjqSBunMq0AMIqP%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FARADGgw3NjQ1NzU5MTUxMTIiDGwqeCqZLnJHoQUWUiqkA7l%2FRjRTEvU48dZ0P06oY%2FKjYidpA0Wt%2FKWifbsZQnILbu43reNtfY%2FpCGaEx9%2Fcnz9kCg2oOmiWMLPI8Pl1J2VOmIM%2BCNxwdcsmtqqCytFnAxWpZ%2FRQ6AB9xqIB9%2BIflrQRZF7WnQr9G9rCrHYWZwzQ%2Fwp7y1zhZVmnpRVk%2FiAacyc16pb2jraeHFLNRReHByyw3jucObrRSn24xonZ7dLJlwgvkYtZMiA4MY5KvC%2Fr2hsmE30nOjRMU043jykA%2FqfqfRn5VvdBrt31Pl1ARnSo6M0BO93WukesLkmGI57zoP2Mwr83xLqMlhSbzWiNWj4%2BRrs1wYBObxlIp578Z8DBE5ApuSFKXOvAS1mYGy%2F8nZgML2s2tVuM8hhjMNGvmaf8Rlkf1AHkmwhrAag1Gq%2BQdaV07xxK05lpwliKP9TLllUGdoIVulsEYC%2BIt%2BEveM%2FLhUzX%2Bo7R0bMaUBPP5VCyi0vKMWYE8alDccHWIheNSua4OeNrWubd8nfAdIs9qar833tlEwdz%2F%2F7Gpuv4Qh3rBSxA%2FQo92zRBR1Oy8rLnWFDfcDD5376bBjqeActLCbri%2Bicvvtso%2BI2i005CaNZCtLpaopRYcR3a%2BFN5pwRoOdaCkhiwdNcEEWXckXaLC1FiiQOapOV1H07Bq%2Fvw%2By9mARkgJumrrmc5GOC8hICMFEmTV7vlOCsQ941CMWdN7JiqYAzMwa2AmgQj6wbVjCMM%2B2jx8%2BwoZqdtM5KWHIzV4uwBYDYJP7e%2B%2FekOLWt%2B3W5u78qLIoIvyfMR&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=filename%2A%3DUTF-8%27%27%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A1%25D7%2598%25D7%25A8%2B%25D7%2597%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%25AA%2B%25D7%2594%25D7%2590%25D7%2591%25D7%2597%25D7%25A0%25D7%2594.pdf&x-id=GetObject&X-Amz-Signature=9a32de6ba0e45141dbdf5549dab5490d66abf8fc91643a29b955f9f4a883e575
https://201806-dcs-uploaded-doc.s3.eu-west-1.amazonaws.com/jIzXPdffhHrQxg51V5QviePG4Y7gQ7?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIA3EBCGTRUKOLV3TEB%2F20221112%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221112T154854Z&X-Amz-Expires=259200&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEK%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCWV1LXdlc3QtMSJHMEUCIQCg7vo%2B9djf2vIxXWxojPiDM3hV%2Fp2c3WBJmGJ2B3bPZQIgWCgsr9y42Rn4DtxulocFt5sfwT48AKIRgAcQjqSBunMq0AMIqP%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FARADGgw3NjQ1NzU5MTUxMTIiDGwqeCqZLnJHoQUWUiqkA7l%2FRjRTEvU48dZ0P06oY%2FKjYidpA0Wt%2FKWifbsZQnILbu43reNtfY%2FpCGaEx9%2Fcnz9kCg2oOmiWMLPI8Pl1J2VOmIM%2BCNxwdcsmtqqCytFnAxWpZ%2FRQ6AB9xqIB9%2BIflrQRZF7WnQr9G9rCrHYWZwzQ%2Fwp7y1zhZVmnpRVk%2FiAacyc16pb2jraeHFLNRReHByyw3jucObrRSn24xonZ7dLJlwgvkYtZMiA4MY5KvC%2Fr2hsmE30nOjRMU043jykA%2FqfqfRn5VvdBrt31Pl1ARnSo6M0BO93WukesLkmGI57zoP2Mwr83xLqMlhSbzWiNWj4%2BRrs1wYBObxlIp578Z8DBE5ApuSFKXOvAS1mYGy%2F8nZgML2s2tVuM8hhjMNGvmaf8Rlkf1AHkmwhrAag1Gq%2BQdaV07xxK05lpwliKP9TLllUGdoIVulsEYC%2BIt%2BEveM%2FLhUzX%2Bo7R0bMaUBPP5VCyi0vKMWYE8alDccHWIheNSua4OeNrWubd8nfAdIs9qar833tlEwdz%2F%2F7Gpuv4Qh3rBSxA%2FQo92zRBR1Oy8rLnWFDfcDD5376bBjqeActLCbri%2Bicvvtso%2BI2i005CaNZCtLpaopRYcR3a%2BFN5pwRoOdaCkhiwdNcEEWXckXaLC1FiiQOapOV1H07Bq%2Fvw%2By9mARkgJumrrmc5GOC8hICMFEmTV7vlOCsQ941CMWdN7JiqYAzMwa2AmgQj6wbVjCMM%2B2jx8%2BwoZqdtM5KWHIzV4uwBYDYJP7e%2B%2FekOLWt%2B3W5u78qLIoIvyfMR&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=filename%2A%3DUTF-8%27%27%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A1%25D7%2598%25D7%25A8%2B%25D7%2597%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%25AA%2B%25D7%2594%25D7%2590%25D7%2591%25D7%2597%25D7%25A0%25D7%2594.pdf&x-id=GetObject&X-Amz-Signature=9a32de6ba0e45141dbdf5549dab5490d66abf8fc91643a29b955f9f4a883e575
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2022/09/1-9-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf

