
 
 

 עקרונות:
  נועד לתצפית אינטראקטיבית מרחוקהכלי 

  חודש  18-30לגילאי הכלי מיועד 

  כיצד להתכונן למפגש מראש הורים מונחים 

  בעת המפגש ניתנים להורה הנחיות ברורות 

 

 חומרי המבדק: 
 משחקים בלבד.  3-5 ברשות ההורים ולבחורמשחקים יש  לוא יש לבררמשחקים: 

 

 משחקים לפי משימות:

 ללא משחקים :תגובה לשם וקשב משותף

 : בועות סבון פשוטות, קופסה עם חטיף, מדבקה או צעצוע שאוהבבקשה

 : בלון, כדור, מכונית היכון החל צא

 גופני משחק פיזי 

 התעלמות 

 

 : )ראה טופס מלא(הנחיות להורים -מהלך המבדק
. בוא פצות, טלפון צעצוע, קופסת מוזיקהכמו חיות קו צעצועים 3-5על הרצפה  מושי  :חפשימשחק 

 2באופן הכי רגיל.  אליו במידה ופונה אליכם ועליו, ותגיב וותסתכל ונראה איך הוא משחק רק שב

 דקות 

 ו בשמו פעם אחת בלבד.ראיכם, קאינו מסתכל עלשהילד :  כ תגובה לשם, ניסיון ראשון

ו על התמונה, צביעהנראה אם הילד יסתכל על התמונה שעל הקיר.  ובוא :משותף ניסיון ראשון קשב

 פעם אחת בלבד.תראה!  -קיראו בשמו ואימרו

 םמתי להפסיק. את כםעם הילד, אני אגיד ל יםרוצ םבמה שאת ושחק: , נסיון ראשוןמשותף משחק

 דקות 2. בכל דרך שתרצו ושחקכדור, חוטים.  יכול להשתמש במכוניות, ספר, קוביות, כלי מטבח,



 
 כשהילד אינו מסתכל עליכם, קראו שוב בשמו פעם אחת בלבד.:  ניסיון שני תגובה לשם,

בואו נראה שוב אם הילד יסתכל על התמונה שעל הקיר. הצביעו על : נסיון שני קשב משותף,

 ת בלבד.תראה! פעם אח -בשמו ואימרו התמונה, קיראו

 כםאותו. ברגע שהילד מסתכל עלי ובתעזואל  ו ביד אחת,את הבלון, תחזיק נפחו: היכון החל צא

, ומה קורא אחר ים את הבלוןעוזב םמה הילד עושה לפני שאת ותנרצה לראלוש! וש..... -1-2:  אימרו

 כך. אפשר לחזור על זה עוד פעמיים. 

חד. נראה איך הוא יגיב. לו: אתה יכול לקחת א ולילד, ותגיד נוופסא עם החטיף, תאת הק ו: קחבקשה

 ,שוב חיזרוות איך הוא מבקש עוד אחד.  נרצה לחכות ולראאת המכסה.  סיגרולו אחד ו אחר כך תנו

יבקש. לא לשכוח לסגור את המכסה. לחזור פעם שלישית. כל פעם הוא איך  שוב המתינו ונראה

 . לראות כיצד יגיב המתינו בציפיה

ממנו  מותתעל םדקות, ואת  2את כל הצעצועים על הרצפה. הילד ישחק איתם א שימו אנ התעלמות:

 . כםכדי לראות אם הוא מנסה לחפש את תשומת ליב

 

 

 הערות כלליות:
  ניתן לחזור על דברים אם לא ברור 

 מותר להחליף חומרים במה שיש בבית 

 ומותר לשאול את ההורים מה הם רא 

  להסביר איפה בחדר הם צריכים להיות, מה בדיוק לעשות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 למילוי וקידוד  -סיכום טופס 

 1)התופעה תקינה )לא קיימת = 

 2 לדעתך קלינית-= רמה סוב 

 3  המאפיינת= רמה ASD באופן מובהק 

ציון  3 2 1 ריטפ
 דיכוטומי

 3או  1

ציון 
מדורג 

 3או  1,2

דיבור מכוון 
 חברתית

משתמש במילים או 
קולות למטרות חברתיות 

כמו בקשה, מחאה, 
שיתוף בהנאה או הסבת 

 קשב הזולת

הכוונת 
הדיבור אינה 

 עקבית

רוב הדיבור / קולות 
מכוון לעצמו. ייתכנו 

 קולות אטיפייים 

  

יוצר קשר עין תדיר  קשר עין 
 במגוון פעילויות

קשר עין לא 
עקבי פחות 
גמיש וקשה 

 "לתפוס"

שר עין נדיר , ק
שנוצר רק בפעילות 

 אחת

  

ווקליזציות 
 לא רגילות

רוב הדיבור תואם לגילו 
או רמתו ההתפתחותית 

 ואין קולות חריגים

מעט שונות 
בכמות, טון, 

אקולליה 
נדירה, 

חזרתיות 
 נדירה

ג'רגון, קולות חריגים 
, אינטונציות 

חריגות, רפטיטיביות 
 , אקולליה

  

משחק תקין לגילו  משחק
ושימוש בצעצועים 

 כמצופה

ממוקד ביתר 
במשחק 
מסויים, 

רוטינות או 
פעילות וקשה 

להסב את 
תשומת ליבו 

 מהם

משחק חזרתי או 
חריג מובהק כגון 
לחיצה חוזרת על 

כפתורים, צפיה 
בתנועה ללא מטרה, 

 סידור בשורות 

  

תנועות 
 חזרתיות 

מעט תנועות  ללא
חריגות 

נדירות כמו 
קפיצות, עיוות 

 , וכואצבעות

תנועות חזרתיות 
בולטות , עיוותים, 

הליכה על קצות 
אצבעות, העוויות 
בפנים, ריצה או 
 הליכה חזרתית

  

שילוב 
ג'סטות  
קשר עין 

 ווקליזיציה

לעיתים יצביע  שילוב מלא וברור ותדיר
או ישתמש 

בג'סטה אך 
בתדירות 

נמוכה ולא 
 ברורה

נדיר ביותר , 
לפעמים יצביע אך 
 3לרוב לא ישלב את 

 האופנויות 

  

שימוש 
 בחושים

חקירה לא  ללא חריגה
ברורה חושית 

תגובה קלה  –
לרעש, 

לעיתים מריח 
דבר מה או 

 מלטף. 

שימוש לקוי או 
מופרז בחוש המגע, 

תגובה חרדה 
לרעש, מבט ממוקד, 

ליקוק או הרחת 
 חפצים

  



 
 

 במידה וחייב לקבל החלטה: 

 ASDבטוח    ASD, לא בטוח ASDלא קיים 

 מידת הביטחון שלך באבחנה: 

 = בטוח לחלוטין4= די בטוח, 3= די לא בטוח, 2= לגמרי לא בטוח, 1

 האם לדעתך יש מקום לאיבחון נוסף, פרונטלי בנוכחות המטופל ?  

 סיכום:

 __________ ASD_____ רמת הסיכון ל ( הציון הסופי :_ 1-3בקידוד דיכוטומי )ציון 

 :_________ ASD( הציון הסופי: _____________רמת הסיכון ל 3או  1,2בקידוד מדורג )ציון 

 

 לסכם:

 המפגש נשעה בטלרפואה סינכרוני דו כיווני, 

 נכחו: הרופא ממרפאת.... המטופל מביתו, יחד עם.... 

 


