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 ט"ז באייר, התש"פ
 2020מאי  10

 
 228660820סימוכין: 

 )במענה נא ציינו מספרנו(
 

 

 

 מעודכן -מתבגרים  DCDמסמך  
 

 

, שעסקו בהגדרה, דרכי הערכה והתערבות בקרב ילדים 2017לאומיות משנת -מסמך זה מבוסס על המלצות בין

 2018. בשנת Developmental Coordination Disorder (DCD) –ומתבגרים עם הפרעת התפתחותית בקואורדינציה 

, בתהליך דלפי נוסף הותאמו הקווים 2019(. בשנת 12בתהליך דלפי הותאם המסמך עבור ילדים )עד גיל 

מקצועי -ידי צוות רב-המנחים להערכה והתערבות גם עבור אוכלוסיית המתבגרים. תהליך ההתאמה נעשה על

 מענה לצרכים שלהם.  DCDמקבלים או אמורים לקבל מתבגרים עם )ראו להלן(, אשר ייצג מסגרות שונות בהן 

  

 במסגרות השונות. DCDאנו תקווה שמסמך זה יהיה לעזר לאנשי המקצוע אשר עוסקים בנושא 

 

 

 

 בברכה,

   

  ד"ר הדר ירדני          סבן                  -דר' מירי טל           פרופ' נעמי וינטראוב             

             מנהלת המחלקה להתפ' הילד ושיקומו                       ביה"ס לריפוי בעיסוק             

 משרד הבריאות                                  האוניברסיטה העברית ירושלים
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 משרד הבריאות

 

 

 מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו ד"ר הדר ירדני

 קלינאית תקשורת  ארקעו-אורנלה דכוור

 ס. מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו -פיזיוטרפיסטית  אשכנזי-ד"ר טלי שחר

 אחראית תחום ילדים במחלקה לריפוי בעיסוק אורלי בר

 משרד החינוך
 

 

 מרפאה בעיסוק, מדריכה ארצית לריפוי בעיסוק אגף לחינוך מיוחד דר' יונת יבזורי

 קופות חולים
 

 

 מנהלת המכון להתפתחות הילד כללית שירותי בריאות, ירושלים ת שמואליד"ר דורי

מומחית ברפואת ילדים ואחראית תחום הפרעת קשב ב"מכבי שירותי  ד"ר עינת יערי
 "בריאות

 מרפאה בעיסוק מחוזית מחוז דרום, קופת חולים מאוחדת דינה רוזן

אגודות / עמותות 

 מקצועיות
 

 

 ה הישראלית לריפוי בעיסוקמנכל"ית החבר בתאל זמורה

 אקדמיה
 

 

 בי"ס לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ' נעמי וינטראוב

 בי"ס לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית בירושלים סבן-דר' מירי טל

 החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה פרופ' שרה רוזנבלום
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 16.4.2020, מתבגרים: DCD-גע להמלצות ישראליות בנו

, משתמשות במונחים ICD 10-ו DSM 5שיטות הסיווג הנוכחיות אשר קיימת התייחסות אליהן במסמך זה,  .א

שונים כדי לתאר את האוכלוסייה הנידונה. למען הפשטות, נעשה שימוש במונח "הפרעת התפתחות 

לבד. לאחר מכן, נעשה שימוש במונח פעם אחת ב ICD-( של הSDDMFספציפית של תפקודים מוטוריים" )

 ( לאורך כל המסמך. Developmental Coordination Disorder - DCD"הפרעה התפתחותית בקואורדינציה" )

 

במסמך זה ישנה התייחסות לעובדה שלעתים קרובות הפרעות התפתחותיות חופפות ומתרחשות במקביל  .ב

פקים רשימה ממצה של כל הפרעות הילדות )הארעות משותפת(. כאשר החפיפה מוזכרת, אנו לא מס

 האפשריות, והרשימה משתנה מעת לעת. 

 

. DCDהקווים המנחים מתמקדים בטרמינולוגיה, קריטריוני אבחנה, הערכה והתערבות בקרב מתבגרים עם  .ג
  Losse et al., 1991; Cantellישנן די עדויות שהקשיים הנחווים בילדות לא נעלמים עם ההתבגרות )

& Kooistra, 2002; Hill et al., 2011; Kirby et al., 2013 יחד עם זאת, הקשיים הבאים לידי ביטוי בקרב .)

מתבגרים בתפקודי היום יום, הלימודים, העבודה והפנאי עשויים להשתנות בהתאם לנסיבות הייחודיות 
כן, -בת העבודה. כמושלהם. לדוגמא, האתגרים באים לידי ביטוי בצורה שונה בסביבת הלימודים לעומת סבי

הביטוי של הקושי מושפע גם מהמשאבים האישיים של המתבגר )חוסן נפשי, ביטחון עצמי( ומהיקף וסוג 
 רשתות התמיכה החברתיות הזמינות למתבגרים. 

 

עשוי  DCDהביטוי של  .משפיע על התפקוד משתנה לאורך חייו של האדם DCD יש להכיר בכך שהאופן בו .ד

ים משמעותיים בסביבה, בדרישות המטלה ובדרישות התפקיד של המתבגר. לדוגמא, להיות מושפע משינוי

המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים, או מחטיבת הביניים לתיכון, מלווה בעליה בדרישה לעצמאות. 

שינויים אלו עשויים להביא אתגרים חדשים כמו הפחתת הסיוע והתמיכות. הקווים המנחים שלהלן, שנכתבו 

בור מתבגרים, דומים לאלה שנכתבו עבור ילדים צעירים יותר, אך הם כוללים שינויים ותוספות קלות ע

 המייחדות קבוצת גיל זו.

 

יש להכיר בכך שבארצות ותרבויות שונות, הגיל בו נחשב שאדם עובר משלב הילדות לשלב ההתבגרות.  .ה

ין מדינה למדינה. למשל, בכמה מקומות בהתאמה, השירותים הניתנים לקבוצות גיל אלה, משתנים גם הם ב

שנים. בחלק מהמקומות ישנם  16או  14ובאחרים רק עד גיל  18השירותים למתבגרים ניתנים עד לגיל 

)או שבמקומות אחרים השירות הייחודי  10-19שירותים ייחודיים עבור מתבגרים בטווח הגילאים של 

 למתבגרים מיועד לטווח גילאים קטן יותר(.  

  
כך, יש להתייחס לקווים המנחים עבור מתבגרים באופן גמיש, בהתאם לשירותים ולמשאבים הזמינים לפי .ו

. עם זאת, דרוש מחקר נוסף, המתמקד בתקופת המעבר לגיל ההתבגרות ובחוויה DCDלמתבגרים עם 
מעבר לגיל הילדות. מחקר מעין זה עשוי לסייע בהבנה טובה יותר כיצד לתמוך  DCDוההשפעה של 

 על מנת שיצליחו לבטא את מרב הפוטנציאל שלהם.  DCDבגרים עם במת
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 א  מונחים, קריטריונים למתן אבחנה והערכה

 

אנו ממליצים להשתמש במונח "הפרעה התפתחותית בקואורדינציה"  1המלצה  

(DCDעבור מתבגרים העונים על הקריטריונים ל )-DCD  ראה(

 למטרות קליניות וחינוכיות( בכל הפרסומים המחקריים ו3המלצה 

מקצועי, הכולל -יבוצע בידי צוות רב DCD-אנו ממליצים שאבחון ה 2המלצה 

אשר מוסמכים להעריך  רופא וכן מרפא בעיסוק ו/או פיזיותרפיסט

)ראה המלצה את המתבגרים על פי הקריטריונים המתוארים 

3)  

הקריטריונים  .DCDאנו ממליצים על הקריטריונים הבאים לאבחון  3המלצה 

עם שינויים קלים, לרבות  DSM 5-הללו דומים מאוד לאלו המוצעים ב

 ד': -סדר הקריטריונים ג' ו

 

I.  הרכישה והביצוע של מיומנויות קואורדינציה מוטוריים נמוכים משמעותית

 מהמצופה, בהתחשב בגילו הכרונולוגי של המתבגר 
II.  הלקות במיומנויות המוטוריות המתוארת בקריטריוןI  מפריעה בצורה

יום המתאימות לגיל הכרונולוגי -משמעותית ועקבית לפעילויות בחיי היום
עצמי וניידות( ומשפיעה על תפקוד בבית הספר והישגים -)לדוגמה: טיפול

 עבודה ועבודה, פנאי ומשחק. -אקדמיים, פעילויות קדם

III. הלקות במיומנויות המוטוריות אינה נובעת בעיה רפואית, נוירו-
 ת, פסיכולוגית אחרת או ממצב חברתי או רקע תרבותי. התפתחותי

IV.  התסמינים מופיעים בילדות )למרות שלא תמיד מזוהים או מאותרים עד
 גיל ההתבגרות או הבגרות(.

  

 3המלצה 

הערה 

לקריטריון 

I 

קריטריון 

I: 

עשויים לכלול איטיות ו/או אי  DCD -תסמיני ה

 דיוק בביצועיהם המוטוריים המבוצעים בצורה

בודדת או משולבת. יש לקבוע תסמינים אלה 

תוך שימוש בכלי הערכה סטנדרטיים שנמצאו 

, תוך התבוננות DCDתקפים ומהימנים באבחון 

 במתבגר. 

 3המלצה 

הערה 

לקריטריון 

II 

קריטריון 

II: 

-יש לקבוע את השפעות הלקות על פעילויות יום

יום של המתבגרים, ועל התפקוד בבית הספר 

קדמיים וכן על התחומים אחרים וההישגים הא

כגון עבודה ופנאי תוך שימוש בכלי הערכה 

סטנדרטיים )לדוגמה: שאלונים( שנמצאו תקפים 

 . DCDומהימנים עבור מתבגרים עם 
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 3המלצה 

הערה 

לקריטריון 

III 

קריטריון 

III: 

 DCD-קריטריון זה מתייחס לאטיולוגיה של 

 ומטרתו לסייע באבחנה מבדלת. 

 

מצבים אשר עשויים לשלול או דוגמאות ל

 :  DCDלהשפיע על האבחנה של 

 

מצבים רפואיים: לקות בתנועה בעלת אטיולוגיות  (א)

ידועות )לדוגמה: שיתוק מוחין, ניוון שרירים, דלקת 
פרקים במתבגרים(, תופעות לוואי של תרופות 

)לדוגמה: תרופות נוירולפטיות כימותרפיה, סמי 
: לקות ראיה הרגעה(, בעיות חושיות )לדוגמה

 משמעותית או לקות במערכת הווסטיבולרית(. 

התפתחותיות אחרות )לדוגמה: מוגבלות -לקויות נוירו (ב)
שכלית קשה( או מצבים פסיכולוגיים אחרים 

)לדוגמה: חרדה או בעיות קשב( כגורמים הראשוניים 
 לבעיות מוטוריות. 

 מצבים חברתיים )לדוגמה: חסך, שונות תרבותית(. (ג)

 

ן ויהיה קשה להבחין בין מצבים שעשויים : ייתכהערה

לבין מצבים של הארעות  DCD-להיות הגורמים ל

לדוגמה, מתבגר מתרבות שמגבילה  1משותפת.

פעילות גופנית או שמספקת הזדמנות מועטה ללמידה 

)לפחות  DCDמוטורית, עלול להיראות כמו מתבגר עם 

עשוי להיראות כמי  ADHDבהתחלה(. מתבגר עם 

יות תנועה, אשר למעשה נגרמות שיש לו בע

מאימפולסיביות ו/או מחוסר קשב. במיוחד במקרים 

מקצועית או הערכות -לא ברורים אלו, הערכה רב

 חוזרות עשויות להיות שימושיות באבחנה המבדלת. 

 

 3המלצה 

הערה 

לקריטריון 

IV 

קריטריון 

IV 

הופעת התסמינים היא בדרך כלל בינקות 

יד מאובחנים, ועשויים ובילדות, אך הם אינם תמ

 להתבטא לראשונה בגיל ההתבגרות.

ההמלצות להלן נועדו להדריך כיצד להגיע  -

. במקום שהן DCDלאבחנה מדויקת של 

                                                                 
המושג "הארעות משותפת", המופיע לאורך המסמך בהתייחסות ל"קומורבידיות", משקף מצב בו קיימים שניים או יותר מצבים  1

  ה.אם כי האטיולוגיה לא ברור זמנית,-בו
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, הן I-IVתיכתבנה על פי סדר הקריטריונים 

מובאות בסדר הפוך, אשר תואם את האופן בו 

רופאים מבצעים את הבדיקה שלהם. לפיכך, 

קביעת גילו והקשרו של  התהליך מתחיל ב: )א(

(, )ב( שלילת מצבים IVהמתבגר )קריטריון 

רפואיים אחרים הגורמים לבעיות מוטוריות 

(, )ג( בחינת ההשפעה על פעילויות III)קריטריון 

(, )ד( הערכת הלקות IIוהשתתפות )קריטריון 

 (. Iהמוטורית )קריטריון 

עם זאת, יש לציין שישנן דרכים אחרות להגיע  -

. לדוגמה, יתכן ומתבגר יאובחן כבעל לאבחנה

בעיות במערכת החינוך, ומטפל או פסיכולוג יהיו 

הראשונים לבדוק את המתבגר. בדיקה זו עשויה 

להצביע על כך שהמתבגר עונה על קריטריונים 

I ,II ו-IV ורק אז המתבגר יופנה לרופא על מנת ,

 (. IIIלשלול מצבים אחרים )קריטריון 

 

כל תהליך אבחון, אנו ממליצים לברר  בתחילת  4המלצה 

בקפידה את ההיסטוריה של המתבגר )אנמנזה, 

או אינטייק( כדי לתמוך בכל ארבעת 

 הקריטריונים. 

  

  4המלצה 

 1הערה 

 מתבגר  (1
 דיווחים עצמאיים  -

 שאלונים מותאמים )ראה להלן( -

 

  4המלצה 

 2הערה 

 ההיסטוריה תכלול את ההיבטים הבאים: 

 

 (:++ GCP)דיווח ההורים  (2

 הסיבות להפניה ולבעיות שהוצגו.  -

כולל מידע על קיומן של  – היסטוריה משפחתית -
 הפרעות התפתחות או מצבים גנטיים אחרים.

כולל מידע על ההיריון, הלידה,  – היסטוריה רפואית -
תאונות, מחלות, בעיות נוירולוגיות, בעיות סנסוריות 

)לדוגמה: כאלה שמתועדות בהערכות קודמות, 

סמינים חדשים שהתעוררו(, טיפול תרופתי במידה ת
 ורלבנטי.
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לכלול מידע על ההיריון,  – היסטוריה התפתחותית -
פעילות מוטורית  –הלידה, אבני דרך התפתחותיות 

מוטורית )לדוגמה: הרגלים משפחתיים, סביבת -ולא
הבית, נגישות לפעילויות מוטוריות(, מסוגלות 

 חברתית ויכולת לתקשר עם אחרים. 

כולל תפקוד לאורך שנות הגן  – היסטוריה חינוכית -
ובית הספר מבחינת רמת ציונים ומדדי הישגים 

 אחרים. 
כולל ההשפעה על פעילויות בחיי  – השפעת המצב -

 יום וההשתתפות. -היום

כולל כמות וסוג ההתערבויות/תמיכה  – גורמי הקשר -
בעבר ובהווה; תיאור מבנה המשפחה הנוכחי, הרשת 

המצב האישי )לדוגמה: גר/ה עם שותף/ה החברתית ו
כלכלי, משאבים -חברים/ משפחה(, מצב חברתי /

 אישיים. 

  

 4המלצה 

 3הערה 

 : מקורות אחרים מלבד ההורים (3
מסמכים רשמיים ודו"חות של בעלי מקצועות  -

רלבנטיים ודמויות משמעותיות אחרות )לדוגמה: 
מורים, פסיכולוגים חינוכיים, מטפלים(. אלה 

 ם לכלול: עשויי

)א( נתונים כתובים או ראיונות של בני משפחה 

אחרים או דמויות משמעותיות אחרות, במידה 

 והדבר מתאים וההסכמה נתונה. 

)ב( דו"חות בנוגע לתפקוד מוטורי, פעילויות/ 

השתתפות, גורמים סביבתיים/ מערכות 

תמיכה, גורמים אישיים ומידע ממורי חינוך 

 גופני או מטפלים. 

)ג( דו"חות בנוגע לתפקוד קוגניטיבי )לדוגמה: 

, תוצאות במבחני זיכרון עבודה, IQנתוני 

 מבחני קשב(. 

 )ד( דו"חות בנוגע להישגים אקדמיים. 

)ה( דו"חות בנוגע להתנהגות שעשויה להשפיע על 

אבחנה מבדלת ו/או הארעות משותפת 

 , לקויות למידה(. ADHD ,ASD)לדוגמה: 

 ת רפואיות. דו"חות מהתייעצויו -
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 IVבנוגע לקריטריון  

 

אנו ממליצים על תצפית ובדיקה קליניות  5המלצה 

 בעיה. -ממוקדות

 5המלצה 

  1הערה 

הבדיקה והתצפית הקלינית צריכות לכלול 

 הערכה של: 

מצב נוירולוגי )לדוגמה: שלילה של לקויות תנועה  -

אחרות או הפרעות נוירולוגיות אחרות, הדרדרות 

 מוטורי(. בתפקוד ה
פעילות של -מצב רפואי )לדוגמה: השמנת יתר, תת -

תזונה, בעיות -בלוטת התריס, תסמונות גנטיות, תת
 מפרקים( 

מצב חושי )לדוגמה: ראיה, שמיעה, תפקוד טקטילי,  -

 פרופריוצפטיבי, ווסטיבולרי(. 
התפתחותיות אחרות ומצב פסיכולוגי -הפרעות נוירו -

, ASDשל )לדוגמה: סימפטומים התנהגותיים 
 עצמית ירודה, דיכאון וחרדה(. -הערכה

מצב קוגניטיבי )לדוגמה: קשב, זיכרון, יכולות  -
מילוליות ובלתי מילוליות תפקודים ניהוליים(, 

-במיוחד אם יש היסטוריה של קשיי למידה בבית

 הספר. 
תצפית על פעילויות מוטוריות )לדוגמה: קיפול בגד,  -

רכב, השחלת חגירה, קשירת נעלים, משחק כדור מו
 חוט למחט(. 

-  

 IIבנוגע לקריטריון  

 

אנו ממליצים שההערכה המלאה תכלול  6המלצה 

יום )לדוגמה: טיפול עצמי(, תפקוד -פעילויות יום

עבודה, -הספר, פעילויות קדם-אקדמי/ בבית

 פנאי, ספורט ומשחק. 

 

אנו ממליצים שמידע זה ייאסף ממספר מקורות 

וחי הורים, אנשי כמו למשל: דיווח עצמי, דיו

מקצוע רפואיים/ חינוכיים ודמויות רלבנטיות 

 אחרות. 

 

mailto:hadar.yardeni@moh.gov.il
mailto:Medical.directorate@moh.gov.il


 

 המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
 משרד הבריאות

 1176ת.ד. , 39רחוב ירמיהו 
 9101002ירושלים 

hadar.yardeni@moh.gov.il 
 02-6474839: פקס 02-5080434/5: טלפון

Department of child development & rehabilitation  
Ministry of Health 
39 Yirmiyahu St., P.O.B 1176 
9101002 Jerusalem 
hadar.yardeni@moh.gov.il 
Tel: 02-5080434/5 Fax: 02-6474839 

 

  6המלצה 

  1הערה 

בשל המעורבות של המרכיב השפתי, כתיבה 
ידנית והקלדה הינן מיומנויות מוטוריות שיש 

להעריכן באופן נפרד באמצעות כלי הערה 

 סטנדרטיים בעלי תוקף ומהימנות.

ניתן, להשתמש בכלי אנו ממליצים, במידת ה 7המלצה 

מדידה סטנדרטים )לדוגמה: שאלונים, כלי 

הערכה תצפית(, על מנת לאסוף מידע על 

. השאלונים DCD-מאפייני המתבגר הקשורים ב

יכולים להיות ממולאים בידי ההורים, המורים, 

המתבגר עצמו או דמויות משמעותיות אחרות 

 בחיי המתבגר.  

 –או ב  DCDQ'07-ש באנו ממליצים שייעשה שימו 8המלצה 
Adolescent and Adult Coordination Questionnaire 

(AACQ)  או ב–  The Adult Developmental  
Coordination Disorder Checklist  (ADC) 

במסגרת קלינית בתור מידע משלים באבחון 

 . IIלשם ביסוס קריטריון DCD מתבגרים עם

   8המלצה 

 1הערה 

ונים נוספים, המאפיינים למרות שקיימים שאל

נחקרו בהרחבה,  AACQ-וה DCDQ-הפסיכומטריות של ה

ולפיכך ניתן להציע אותו ככלי הנותן מידע משלים אודות 

 בעיות מוטוריות. 

 

נמצא ככלי אפקטיבי במחקרים  DCDQ'07-ה
-קליניים. עם זאת, לא מומלץ להשתמש ב

DCDQ'07  במבדקי סינון באוכלוסיה, מאחר

נו בעל רגישות נמוכה לזיהוי ונמצא כי הי

 בקרב האוכלוסיה הכללית.  DCDמתבגרים בעלי 

 

  8המלצה 

 2הערה 

 DCD-מקצועי של מומחים ל-מומלץ שצוות רב

יקבע באילו כלים נוספים ניתן להשתמש כדי 

. ההערכה של המומחים IIלהעריך את קריטריון 

תתייחס למאפיינים הפסיכומטריים של הכלים, 

קרו מבחנים אלו בקרב אוכלוסייה והמידה בה נח

 . DCD-עם ה
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 Iבנוגע לקריטריון  

 

 

  9המלצה 

אנו ממליצים להשתמש במבחן מוטורי מתאים, 

המעריך תחומים שונים של יכולות מוטורית, 

שהמבחן יהיה סטנדרטי )מבוסס נורמות(, בעל 

תוקף ומהימנות גבוהים. חשוב שהמבחן יעריך 

מוטוריות על מנת  סוגים שונים של מיומנויות

 שניתן יהיה לתאר יכולות מוטורית שונות. 

חשוב לציין שמספר אבחונים מוטוריים ביצועיים   10המלצה 

נמצאים כעת בשימוש כקריטריוני אבחון קליניים 

בקרב מתבגרים. האבחונים  DCDומחקריים של 

 ,Bruininks-OseretskyTest -הללו כוללים את ה

2nd Edition (BOT-2) את הו- Movement 

Assessment Battery for Children (MABC-2) עם .

זאת, אבחונים אלו מומלצים לשימוש בקרב 

בלבד. יש צורך במחקר נוסף על  DCDילדים עם 

 מנת לבדוק את התאמתם גם למתבגרים.

 10המלצה 

 1הערה 

כיום אין סימנים ביולוגיים המהווים נקודות חתך 

כל הפרעה )או  DCDמובהקות לאבחון 

-התפתחותית אחרת(. לכן, קביעת הלקות על

סמך קריטריונים סטטיסטיים באמצעות מבחנים 

-IIסטנדרטיים הינה מספקת. בעבור קריטריונים 

I יהווה נקודת חתך.  1.5, מומלץ שציון תקן של 

  

 10המלצה 

 2הערה 

ישנו מחסור בכלים סטנדרטיים להערכה של 

ת מחקריות מתבגרים. יתר על כן, אין ראיו

מספקות בנוגע לשימוש בכלים הקיימים לטובת 

אבחנה של מתבגרים. על כן, ישנו צורך במחקר 

נוסף על מנת לפתח כלים מבוססי קריטריון וכן 

לבסס מדדים פסיכומטריים של כלים קיימים 

 .DCDולהתאימם למתבגרים עם 

  

 10המלצה  

 3הערה 

-במומלץ גם שצוות ר - 2הערה  10לאור המלצה 

יקבע באילו מבחנים  DCD-מקצועי של מומחים ל

נוספים ניתן להשתמש כדי להעריך את 
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. ההערכה של המומחים תתייחס Iהקריטריון 

למאפיינים הפסיכומטריים של הכלים, והמידה 

-בה נחקרו מבחנים אלו בקרב אוכלוסייה עם ה

DCD . 

קיים חסר של מבחנים סטנדרטים למתבגרים.  11המלצה 

 DCDומלץ שלא תינתן אבחנה של לפיכך, מ

למתבגרים ללא איסוף מידע על ההיסטוריה, 

, IV ,IIIהבדיקה והתצפית הקלינית )קריטריונים 

II .) 

 

 הארעות משותפת  

 

 

 12המלצה 

 

בשל השיעור הגבוה של הארעות משותפת של 

הפרעות התפתחותיות, אנו ממליצים לקבוע, 

כולל  במידת הצורך, אבחנה כפולה או מרובה,

DCD כדי להבטיח שהדבר נעשה כיאות, יש .

להשתמש במבחנים מתאימים, כדי לקבוע קווים 

קליניים מנחים. עם זאת, חשוב לציין את 

ההפרעות ההתפתחותיות המתרחשות בהארעות 

הנמצא  DCD, לדוגמה, DCDמשותפת עם 

 . ADHD, או 21בהארעות משותפת עם טריזומיה 

 

 12המלצה 

 הערה 

הבטיח שלא מחמיצים מצבים של על מנת ל
הארעות משותפת כאשר מאבחנים מתבגר 

שהופנה בשל בעיות בתחום המוטורי, יש לציין 
קשיים התפתחותיים וחינוכיים נוספים, ולתכנן 

 כל הערכה נחוצה נוספת.

-ממצאי מחקר מלמדים שלקשיים פסיכו 1הצהרה 

סוציאליים משמעותיים יש לעתים קרובות 

ות, השתתפות, רווחה השפעה על מעורב

. DCDפסיכולוגית, ואיכות חיים של מתבגרים עם 

גורמים אישיים או סביבתיים ישפיעו יחד הן על 

האופן בו בעיות הקשורות זו לזו באות לידי ביטוי, 

 והן על אופן ההתמודדות עמן.
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 ב. התערבות

 

 

 13המלצה 

החווים  DCDמומלץ שמתבגרים עם אבחנה של 

יומיום, יקבלו התערבות. יחד קשיים בתפקודי ה

עם זאת, חסרים מחקרים על יעילות של תכניות 

. על כן, לא DCDהתערבות בקרב מתבגרים עם 

ניתן להמליץ על גישות ההתערבות היעילות 

ביותר עבור מתבגרים. אולם, ישנן ראיות מחקר 

מתחום הילדים בנוגע ליעילותן של גישות 

יפור ( בשtask orientedמבוססות עיסוק )

 מיומנויות ספציפיות בחיי היומיום.

 14המלצה 

 1הערה 

כאשר מתכננים תכנית התערבות, אנו ממליצים 

שהן העוצמות והן החולשות של המתבגרים 

בהקשר הסביבתי שלהם תילקחנה בחשבון, כדי 

לשפר את התפקוד המוטורי, הפעילויות 

 וההשתתפות שלהם. 

 14המלצה 

  2הערה 

יש להתחשב בסביבה בה בתכנון ההתערבות, 

ספר, -פועל המתבגר )לדוגמה: משפחה, בית

גם במטרות שלו ובהזדמנויות שלו -קהילה(, כמו

 DCDללמידה. אצל מתבגרים מסוימים עם 

תמיכה סביבתית מפצה ביחד עם מעקב עשויה 

 להיות מספקת. 

  

מקורות מידע לתכנון תכנית התערבות כוללים 

וצאות מבחנים היסטוריה, התבוננות קלינית, ת

מוטוריים, ואם ניתן גם דיווחי הורים, דיווח עצמי, 

דיווחי מורים, דיווחי דמויות רלבנטיות אחרות, 

 שאלונים.  

במקרים של הארעות משותפת, אנו ממליצים   15המלצה 

שייקבעו סדרי עדיפויות להתערבות הנדרשת 

בהתאם לסוג וחומרת כל הפרעה, ותוך התייעצות 

שפחתו. יש להתייחס לשאלה איזו עם המתבגר ומ

הפרעה היא בעלת ההשפעה החמורה ביותר על 

תפקודו, פעילותו והשתתפותו של המתבגר. עם 

זאת, אם אין התייחסות לקשיים המוטוריים 

בנקודת זמן מסוימת, עלולה להיות לכך השפעות 
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שליליות במועד מאוחר יותר. אי לכך, יש לחזור 

אחר תקופה, מאחר ולבחון את סדרי העדיפויות ל

 והם עשויים להשתנות.

קביעת מטרות אישיות חיוניות כבסיס לתכנון   16המלצה 

ההתערבות. אנו ממליצים לקבוע מטרות מדידות 

בהתייחס הן לרמת הפעילויות והן לרמת 

כן בקביעת המטרות, אנו -ההשתתפות. כמו

ממליצים לקחת בחשבון את נקודת מבטם של 

נקודת מבטן של דמויות המתבגר ומשפחתו, ואת 

 רלבנטיות אחרות.

כאשר מתכננים התערבות, יש לקחת בחשבון   17המלצה 

סוציאליים, שעשויים להתלוות -גורמים פסיכו

לקשיים המוטוריים של המתבגר. כאשר מתאים, 
יש להשתמש בכלים סטנדרטיים ותקפים 

להערכת גורמים אלו, ולהפניה לשירותים נוספים 

 ולה הצורך בכך. רלוונטיים, אם ע

 17המלצה 

 הערה

סוציאליים צריכים -ניטור ומעקב של גורמים פסיכו

 נפרד לאורך כל ההתערבות. -להיות חלק בלתי

: אנו ממליצים להעריך את התפיסה דיווח עצמי  18המלצה 

העצמית של המתבגר ולהתייחס לממצאים 

 במהלך תכנון ויישום ההתערבות. 

באמצעות מדדים ניתן להעריך תפיסה עצמית 

 למילוי עצמי. 

אנו ממליצים כי סדרי העדיפויות בטיפול ייקבעו   19המלצה 

תוך התחשבות הן בתפקודים המוטוריים של 

מוטוריים של -המתבגר והן בהיבטים הלא

 התפקוד שלו. 

 19המלצה 

 הערה 

 הערה: 

סוציאליים )לדוגמה: -נטיות אישיות וגורמים פסיכו

הפרעות פסיכיאטריות(  מוטיבציה, נוכחות של

עשויים להגביל את היעילות ההתערבות. 

טכניקות מפצות )לדוגמה: ציוד, התאמות 

סביבתיות( ותמיכה חברתית עשויות לתרום 

 ליעילות הטיפול.
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 ג. מחקר

 

 

 מחקר

 הערה

ישנו צורך בביצוע מחקרי אורך על מנת להרחיב 

 DCDאת הידע החסר על מהלך התפתחות של 

 ם. בקרב מתבגרי

 

נדרשים אבחונים סטנדרטיים המתאימים לגיל 

ההתבגרות לשם מתן אבחנה והערכת מועילות 

 של תכניות התערבות בקרב מתבגרים.

 

 1הצהרה 

ניכר שהגישה לשירותים עבור מתבגרים משתנה 

כלל -הן בתוך המדינות והן בין המדינות, ובדרך

השירותים מאוד מוגבלים. עם זאת, ידוע שרוב 

מפיקים תועלת מתמיכה  DCDעם  המתבגרים

 מותאמת אישית שמטרתה:

 

  ללמוד לבצע מטלות ספציפיות בתחום תפקודי היום
יום, השכלה ועבודה )לדוגמה, תפעול כלים, מקלדת 

 ונהיגה(.

  להתמודד עם קשיים נלווים )לדוגמה, הפרעות

 פסיכולוגיות / פסיכיאטריות(

  להתמודד עם ההשפעה שלDCD  על מיומנויות
 סוציאליות והשתתפות במגוון פעילויות.-כופסי

  לצמצם את הסיכון לבעיות עתידיות )לדוגמה

 השמנה וחוסר פעילות גופנית(.  
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