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1תיאור מקרה -ליאת 

מאיריגלר"ד

18היא החלה ללכת בגיל , התפתחותה המוטורית מעט מעוכבת. ליאת בת שנתיים ונמצאת במעון של ילדים בני גילה

,  מעט בררנית, היא ישנה ואוכלת באופן תקין. היא אומרת כיום רק מילים בודדותומבחינה שפתית גם קיים עיכוב , חודשים

היא מגיבה  . היא אינה יוצרת קשר עין, שכאשר הן פונות אליה, לב-מטפלות הגן שמו. מעדיפה אוכל עם מרקם קשה

לאחר כחצי שנה  , יחד עם זאת. ולא מחפשת את קרבתן, בהסתייגות לניסיונות קרבה וגילויי חיבה פיזיים מצד המטפלות

.נראה שקיימת אצלה העדפה לאחת המטפלות, במעון

מידי פעם היא מנדנדת את גופה קדימה ואחורה, כאשר ליאת יושבת.

וכאשר הם באים  , היא אינה מראה קשיי פרידה מההורים. היא משחקת מעט עם ילד שקט אחר מהמעון, לעיתים רחוקות

.לקחתה בסוף היום מהמעון היא מסובבת את ראשה מהם ונראית מסויגת

התרשמה הגננת שהאב נוטה לתגובות תוקפניות וממהר להתרגז, בשיחה עם צוות הגן. ליאת היא בת יחידה להוריה  ,

ולעיתים שמחה  , לעיתים כועסת, מסוגרת ופאסיבית, לעיתים היא נראית חסרת חיים: ואילו האם אינה עקבית בהתנהגותה

מאד חשוב להם לגדל את ליאת , שכיוון שהיה ילד מוכה וגם ילדותה של האם הייתה לא קלה, האב סיפר לצוות. ומאירת פנים

.  והם מוטרדים מקשייה, בצורה הטובה ביותר שאפשר



2תיאור מקרה -אריק 

מאיריגלר"ד

 וגם  , מאז ומתמיד היה מבודד חברתית. בחינוך הרגיל ללא כל סיוע מיוחד' ולומד בכיתה ח, 15אריק בן

אז  ', שהגיעו לשיאן בכיתה ה, בילדותו סבל מהתגרויות מצד חבריו. נראה כאילו הוא לא מעוניין בחברים, כעת

.  מאז בחר להתבודד, לדברי ההורים, ולמעשה, אריק חווה זאת כחוויה קשה. נערך עליו חרם חברתי

וזוכר מתי בוצעו ומי  , פה מילים של מאות שירים-הוא מכיר בעל: ישראל-אהבתו הגדולה היא שירי ארץ

החל דווקא  , בתחילת השנה. ולשמוע שירים, בהפסקות הוא נוהג להסתובב עם האזניות. המחברים שלהם

והוא  , לאחרונה גברה התבודדותו. אך היה נסוג במהרה, הוא ניסה להצטרף לשיחות: לגלות מעט עניין חברתי

.המחנכת שמה לב שהוא ממעט לאכול בהפסקות. נראה מסוגר יותר בעולמו ואינו מחייך

ניכרו סרבול  . ובלטה עובדת היותו מרוכז בעצמו ובעולמו, דרמטי-מאז גיל הגן אריק נמנע ממשחק סוציו

.  וניכרה בו מוזרות, הספר-ההתבודדות החברתית המשיכה גם בבית. מוטורי ורגישות תחושתית

אך היא הבינה ממנו שהוא מרגיש שהוא לא שווה  , הוא מיעט לדבר, בשיחה שערכה עמו לאחרונה היועצת

.  ה בהפסקות'כי הוא לא מצליח להשתלב עם החבר, כלום



ASD
(Autistic Spectrum Disorder)

PDD
(Pervasive Developmental Disorders)



Pervasive Developmental Disorders (PDD) 
DSM IVהפרעה התפתחותית נרחבת על פי 

 Autism(אוטיזם) 

 Childhood Disintegrative Disorder (Heller's 
syndrome)( הלרסנדרום )

 Rett’s Syndrome( רטסנדרום )

 Asperger’s Syndrome( אספרגרסנדרום )

 PDD NOS(אחר) 

ר גל מאירי"ד



שכיחות אוטיזם





2013–DSM 5

 המינוח הכללי הוחלף מPDD לASD(  הפרעות

 Autism Spectrum“-בספקטרום האוטיסטי 
Disorders” .)

 אוטיזם–אבחנות קודמות 3תהיה אבחנה אחת במקום  ,

PDD NOSואספרגר.

 תחשב כהפרעה נוירולוגית ולא כחלק רטתסמונת

.מהספקטרום

תסמונת הלר תושמט



ASDהסיבות לאיחוד ההפרעות ל 

.הספקטרום מייצג טוב יותר את הפתולוגיה והסימפטומים•

3הפרדה בין , מהתפתחות רגילה מהימנה ותקפהASDהפרדה של •

.ל איננה כזו"הקטגוריות הנ

ל מדורגות על פי חומרתן ופחות מופרדות  "קלינית לרוב ההפרעות הנ•

.וייחודיות זו מזו

בין ההפרעות נוירופסיכולוגיים, הדמיתיים, גנטיים-לא נמצאו הבדלים

.הספציפיות בתוך הקשת האוטיסטית



2013–DSM 5

 בלבד2לצמצם ל , קטגוריות של סימפטומים3במקום  ,

 social communication deficitsהראשונה 
 fixated interests and repetitiveוהשנייה 

behaviors.

עם דוגמאות ספציפיות על פי , הצגת סימפטומים בקצרה

.שלב התפתחותי ורמה קוגניטיבית, גיל

הכנסת משתנים תרבותיים ומגדריים.

 מותר לאבחן תחלואה נלווית כגוןADHD.



תהליך האבחון

מאיריגלר"ד

אינטייק

2–קוגניטיבי /אבחון התפתחותי

מפגשים לפחות

אבחון שפתי

 מבדקADOS–אבחון תקשורתי

ית/פסיכיאטר–ה /אבחון רופא

ית/ילדים או נוירולוג

.ת/התפתחותי

תמיכה  , חות"דו/מסירת תוצאות

הדרכת הורים , רגשית בהורים

מיצוי זכויות, ראשונית



A Criteria

A. Persistent deficits in social communication and 
social interaction across contexts, not accounted for by 
general developmental delays, and manifest by all 3 of 
the following:

1. Deficits in social-emotional reciprocity

חסר בהדדיות חברתית רגשית

דרך ירידה ביכולת לחלוק , נע מגישה חברתית לא תקינה וכשלון בניהול דו שיח

רגשות או אפקט ועד העדר מוחלט של יוזמה ותגובה באינטראקציות  , התעניינויות

חברתיות

ר גל מאירי"ד



A Criteria

2. Deficits in nonverbal communicative behaviors used for social 
interaction

חסר בתקשורת לא מילולית בשימוש לאינטראקציה חברתית  

דרך קשר עין ושפת גוף  , נע משילוב בצורה גרועה בין תקשורת מילולית ולא מילולית
עד לחסר מוחלט של , או חסר בהבנה או שימוש בתקשורת לא מילולית, לא תקינים

.שימוש בהבעות פנים ותקשורת לא מילולית

3. Deficits in developing and maintaining relationships, 
appropriate to developmental level (beyond those with caregivers)

מעבר לקשר עם )חסר בהתפתחות ושימור יחסים בינאישיים המתאימים לגיל ההתפתחותי 
(המטפל הראשוני

דרך קשיים לחלוק , נע מקושי לסגל התנהגויות שיתאימו למצבים חברתיים שונים
ועד העדר מוחלט של התעניינות חברתית, קושי ביצירת קשרים חבריים, משחק דמיוני

ר גל מאירי"ד



B Criteria

B. Restricted, repetitive patterns of behavior, interests, 
or activities as manifested by at least two of the 
following: 

1. Stereotyped or repetitive speech, motor movements, or use of objects 

או שימוש בחפצים, בתנועות מוטוריות, וסטריאוטיפיות בדיבורחזרתיות

כגון סטריאוטיפיות תנועתית

 (חדש בסעיף זה)אקולליה!

שימוש חזרתי בחפצים

 (חדש בסעיף זה)אידיוסינכרטייםמשפטים!

ר גל מאירי"ד



B Criteria

2. Excessive adherence to routines, ritualized 
patterns of verbal or nonverbal behavior, or 
excessive resistance to change

דפוס טקסי של התנהגויות  , הידבקות מוגזמת לשגרה, חוסר גמישות

או התנגדות מוגזמת לשינוי, שפתיות ולא שפתיות

קושי במעברים

התעקשות על אותה דרך או מאכל

דפוס חשיבה נוקשה

לחץ קיצוני מכל שינוי קטן

ר גל מאירי"ד



B Criteria

3. Highly restricted, fixated interests that are 
abnormal in intensity or focus

 תחומי עניין מוגבלים והתעניינות מקובעת שהם לא רגילים בעוצמה

ובהתמקדות בהם

כגון התקשרות חזקה או התעסקות בחפצים לא רגילים

 מסויימיםבתחומים וחזרתיתהתעניינויות אינטנסיבית

ר גל מאירי"ד



B Criteria

4. Hyper-or hypo-reactivity to sensory input or 
unusual interest in sensory aspects of environment

 או התעניינות לא רגילה  , לקלט חושיתגובתיותתגובת יתר או תת

!!(חדש)בהיבטים תחושתיים סביבתיים 

קור/חום/כגון חוסר תגובה נראית לכאב

  תגובה מתנגדת לצלילים מסוימים או מרקמים

הרחה או נגיעה מוגזמת בחפצים

 מאורות או חפצים מסתובבים( להיות מוקסם)משיכה

ר גל מאירי"ד



Criteria

C. Symptoms must be present in early childhood (but 
may not become fully manifest until social demands 
exceed limited capacities)

אך לעיתים יתבטאו רק כאשר  , הסימפטומים מופיעים בילדות המוקדמת

הדרישות לתפקוד החברתי עולות  

D. Symptoms cause clinically significant impairment  
in social, occupational,  or other important areas of 
current functioning.

הסימפטומים גורמים להפרעה תפקודית משמעותית

ר גל מאירי"ד



DSM5 - ASD

Severity Level for 
ASD

Social
Communication

Restricted Interests 
and Repetitive 
Behaviors

Level 1 
Requiring support

Without supports in place, 
deficits in social 
communication cause 
noticeable impairments. 
Has difficulty initiating 
social interactions and 
demonstrates clear 
examples of atypical or 
unsuccessful responses to 
social overtures of others. 
May appear to have 
decreased interest in social 
interactions. 

Rituals and repetitive 
behaviors (RRB’s) cause 
significant interference 
with functioning in one or 
more contexts. Resists 
attempts by others to 
interrupt RRB’s or to be 
redirected from fixated 
interest. 

ר גל מאירי"ד



DSM5 - ASD

Severity Level for 
ASD

Social 
Communication

Restricted Interests 
and Repetitive
Behaviors

Level 2 
Requiring substantial 
support

Marked deficits in verbal 
and nonverbal social 
communication skills; 
social impairments 
apparent even with 
supports in place; limited 
initiation of social 
interactions and reduced 
or abnormal response to 
social overtures from 
others.

Marked deficits in verbal 
and nonverbal social 
communication skills; 
social impairments 
apparent even with 
supports in place; limited 
initiation of social 
interactions and reduced 
or abnormal response to 
social overtures from 
others.



DSM5 - ASD

Severity Level for 
ASD

Social 
Communication

Restricted Interests 
and Repetitive
Behaviors

Level 3 
Requiring very substantial 
support

Severe deficits in verbal 
and nonverbal social 
communication skills 
cause severe impairments 
in functioning; very 
limited initiation of social 
interactions and minimal 
response to social 
overtures from others. 

Preoccupations, fixated 
rituals and/or repetitive 
behaviors markedly 
interfere with functioning 
in all spheres. Marked 
distress when rituals or 
routines are interrupted; 
very difficult to redirect 
from fixated interest or 
returns to it quickly.

ר גל מאירי"ד



Specifiers

Intellectual impairment

Language impairment

Medical or genetic condition or 
environmental factor (VLBW)

Neurodevelopmental, mental or  
behavioral disorder

Catatonia

ר גל מאירי"ד



עידן מנשה' פרופ

מאיריגלר"ד



? עד כמה מדויקת האבחנה של אוטיזם

ASD



? עד כמה מדויקת האבחנה של אוטיזם

?עם אוטיזםהוא אכן ילד שקיבל אבחנה עד כמה אנחנו בטוחים שילד 

?ללא אוטיזםהוא אכן ילד שלא קיבל אבחנה עד כמה אנחנו בטוחים שילד 



?איך מודדים דיוק של אבחנה

"  אמת"עד כמה האבחנה קרובה ל–(Validity)תקפות ▪

עד כמה תוצאות האבחנה חוזרות  –(reliability)מהימנות ▪
(בודקים שונים/אותו בודק)על עצמן 

לא תקפה ולא מהימנה

תקפה ולא מהימנה

תקפה ומהימנה

מהימנה ולא תקפה



אבחנה/הערכת תקפות של בדיקה

יש להשוות את תוצאות  , על מנת להעריך תקפות של בדיקה•

.Gold Standardאו לבדיקת " אמת"הבדיקה ל

•GOLD  STANDARD (בדיקה אבחנתית)

או פולשנית  /כ יקרה ו"בד". אמיתיות"בדיקה הנותנת תוצאות 

מסוייםוכרוכה בסיכון 

לסינדרום דאוןוקריוטיפבדיקת מי שפיר :דוגמה



אבחנה/הערכת תקפות של בדיקה

חולה

(+)
בריא

(-)

חיובי

(+)

שלילי

(-)

ה
ק
די

ב
ה

ת 
או

צ
תו

(Gold Standard)" אמת"

True 
Positive 

(TP)

False 
Positive 

(FP)

True 
Negativ
e (TN)

False 
Negativ
e (FN)

אחוז ההסכמה בין הבדיקות
TP + TN

Total
% Agreement = X 100



אבחנה/הערכת תקפות של בדיקה

חולה

(+)
בריא

(-)

חיובי

(+)
TP FP

שלילי

(-)
FN TN

כ"סה
חולים  

אמיתיים

בריאים  

אמיתיים

ה
ק
די

ב
ה

ת 
או

צ
תו

(Gold Standard)" אמת"

:רגישות המבחן

היכולת של המבחן  

לגלות נכונה את  

החולים במחלה

החוליםמתוך   (TP)האמיתייםאחוז החיוביים 
TP

אמיתייםחולים 
Sensitivity = X 100



אבחנה/הערכת תקפות של בדיקה

חולה

(+)
בריא

(-)

חיובי

(+)
TP FP

שלילי

(-)
FN TN

כ"סה
חולים  

אמיתיים

בריאים  

אמיתיים

ה
ק
די

ב
ה

ת 
או

צ
תו

(Gold Standard)" אמת"

מתוך הבריאים   (TN)האמיתייםאחוז השלילים 
TN

אמיתייםבריאים 
Specificity= X 100

:סגוליות המבחן

היכולת של המבחן  

לזהות נכון את  

הבריאים



אבחנה/הערכת תקפות של בדיקה

ה
ק
די

ב
ה

ת 
או

צ
תו

(Gold Standard)" אמת"

TP
אמיתייםחולים 

PPV= X 100

Positive Predictive 

Value  (PPV)

האמיתייםאחוז החיוביים 

כ החיוביים"מתוך סה

חולה

(+)
בריא

(-)
כ"סה

חיובי

(+)
TP FP TP + FP

שלילי

(-)
FN TN FN + TNה

ק
די

ב
ה

ת 
או

צ
תו



אבחנה/הערכת תקפות של בדיקה

ה
ק
די

ב
ה

ת 
או

צ
תו

(Gold Standard)" אמת"

TN
אמיתייםשליליים 

NPV= X 100

Negative Predictive 

Value  (NPV)

האמיתייםאחוז השליליים 

כ השליליים"מתוך סה

חולה

(+)
בריא

(-)
כ"סה

חיובי

(+)
TP FP TP + FP

שלילי

(-)
FN TN FN + TNה

ק
די

ב
ה

ת 
או

צ
תו



? עד כמה מדויקת האבחנה של אוטיזם

?עם אוטיזםהוא אכן ילד שקיבל אבחנה עד כמה אנחנו בטוחים שילד 

?ללא אוטיזםהוא אכן ילד שלא קיבל אבחנה עד כמה אנחנו בטוחים שילד 

אוטיזם " לאמת"אין כיום בדיקה שיודעת 

A  S  D



DSM-5ו ADOS-2השוואה של תוצאות אבחון על פי 

–' אסנת יכימוביץ
MD/MPH

Gold Standard



DSM-5ו ADOS-2השוואה של תוצאות אבחון על פי 

N = 621

N = 171

–2019מהמרכז הלאומי לחקר אוטיזם עד סוף ADOS-2נתוני הילדים עם אבחנה של 

ילדים792כ "סה



DSM-5ו ADOS-2השוואה של תוצאות אבחון על פי 

DSM-5

A
D

O
S

 –
2

ASD

(544)

No ASD 

(248)

ASD

(621)

TP - 500 

(63%)

FP - 121 

(15%)

No ASD

(171)

FN - 44

(6%)

TN - 127 

(16%)

PPV = 80.5%

NPV = 74%

Sensitivity =
92%

Specificity = 
51%

•FP + FN = 21%– (אוטיזם גבולי)חוסר הסכמה בין האבחנות

FNמאשר  FPיותר •
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Agreement = 
77.5%

Agreement = 79.7% Agreement = 83.1%



ASDהשפעה של שפה על אבחון 
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ASDהשפעה של קוגניציה על אבחון 

שבין קבוצות ההסכמה בין השיטותIQעם  FPוהFNקבוצות ה 
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סיכום

"נמוכים"בעיקר במודולים ASDבאבחון DSMמ רגיש יותרADOSה •

(מהימןADOSבהנחה שה )בין הקלינאים DSMישנם הבדלים באבחוני •

DSMמאשר על ה ADOSבעיה בשפה משפיעה יותר על ה •

יכולת קוגניטיבית משפיעה על שתי שיטות האבחון במידה דומה•



עניין מקובעים  תחומי
חזרתיותוהתנהגויות  תקשורת חברתית

עיסוק יתר  , קיבעונות קשים
התנגדות  , בתחומים מסוימים

.טקסים, עזה לשינויים

אין כלל תקשורת חברתית או  
.שהיא מינימאלית מאוד ASDחמור

תכופות חזרתיותהתנהגויות 
.ותחומי עניין מוגבלים וקבועים

,קיימת מעט תקשורת חברתית
אך האינטראקציות לקויות 

.במידה ניכרת
ASDבינוני בחומרתו

חזרתיותוהתנהגויות טקסים
תחומי עניין  , לעיתים קרובות

.קבועים

הפרעה ברורה בתקשורת 
עומד בכל הקריטריונים  . חברתית

האבחנתיים כולל חומרת  
הסימפטומים שמעל הסף  

.האבחנתי

ASDפחות חמור

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

מעט עיסוק יתר  , מסויםמנריזם
בתכנים מסוימים אך ניתן  

יתכנו טקסים אך אינם  , להסחה
משבשים את התפקוד היומיומי

קיימים סימפטומים מסוימים  
אך ללא  , מתחום אחד או יותר

.הפרעה משמעותית

בדרגה ASסימפטומים
קלינית-סב

קיימת טקסיות מסוימת ועיסוק  
יתר בתחומים מסוימים  

שאופייניים לשלב ההתפתחותי  
.ואינם פוגעים בתפקוד

”awkward“מבודד חברתית או 
(גמלוני, מגושם, מוזר) וריאציה של הנורמה

DSM 5

ר גל מאירי"ד



Heterogeneity
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Heterogeneity of autism
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ASD-אבחנה מבדלת ל 

ר גל מאירי"ד

 סכיזופרניה של גיל הילדות - Childhood Schizophrenia

 הפרעה בהבנת השפה ובהבעתה - Mixed Receptive and Expressive 
Language Disorder

 מולדתחרשות - Congenital Deafness

 – Psychosocial Depravation:הזנחה Reactive Attachment  
Disorder

 "פורחים מאוחר" : Late Bloomers

  Intellectual Disability :מוגבלות שכלית



DSM5על פי ASDאבחנה מבדלת ל 

 Rett Syndrome

 Selective mutism

 Language disorders and social (pragmatic) 
communication disorder

 Intellectual disability

 Stereotypic movement disorder

 Attention-deficit/hyperactivity disorder

 Schizophrenia 



לסיכום

מאיריגלר"ד

 האבחנה הקליניתASD נקבעת על פיDSM5  ומסתמכת על איסוף
שפה ותקשורת והערכה , מבדקי עזר של התפתחות, נתונים נרחב

.קלינית ורפואית

 מבדק הADOS  הוא כיום המבדק המקובל ביותר בעולם קלינית
.אך אין הלימה מלאה בינו לבין האבחנה הסופית, ומחקרית

 המחקר מסייע לנו להבין באילו מצבים מבדק הADOS  יכול לסייע לנו
...    בקביעת האבחנה הקלינית הסופית ובאיזה מצבים פחות

  מחקרים עתידיים יסייעו לנו להבין את מורכבות הספקטרום האוטיסטי
,  ואת תת הסוגים השונים של ההפרעה על פי אפיונים ביולוגיים

ואת האופן בו המבדקים השונים  וסימפטומים קליניים התפתחותיים 
.יסייעו לנו לאבחן טוב יותר ולטפל טוב יותר



מחקר במרכז הלאומי לחקר אוטיזם

מאיריגלר"ד
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