
  הפדגוגי אגף א' חינוך מיוחד משרד החינוך המינהל 

 תיק מטפל למרפא/ה בעיסוק במערכת החינוך

מטפל בתלמידים עם אוטיזםה מרפא בעיסוק במערכת החינוךמומלצים לבעיסוק רשימת כלי הערכה ואבחון בריפוי   

 כיצד להשיג מידע שניתן לאסוף באמצעות הכלי אוכלוסיית יעד שם הכלי ושמות מפתחיו תחום הערכה

השתתפות 
 כללי

COPM- Canadian Occupational 
Performance Measure (1997)* 
Law, Baptiste, Carswell, McCall, Polatajko & 
Pollock. 

 ומעלה 7מועבר מגיל 
 ASDאין התאמה מיוחדת ל 

 

עוסק בטיפול עצמי,  –ראיון חצי מובנה 
 יצרנות ופנאי. 

מועבר להורים ולתלמיד, לשם הגדרת 
 מטרות התערבות. 

 CAOTברשת מחנות 

 PICO – The Participation in Childhood 
Occupation (2009)  
  שאלון השתתפות הילד בעיסוקי היומיום

 קרסנטי ופרוש-בר שליטא, לנגר, יוכמן, מזור

-6 ולגילאי  4-6שאלונים לגילאי 
10. 

לתלמידים על שאלונים מותאמים 
  ASDרצף 

שאלון להורה הנותן מידע על השתתפות 
התלמיד בתפקודי היומיום, בסביבה 

לשימוש  .החינוכית ובסביבה הביתית
 מרפאים בעיסוק 

 לדר' תמי בר שליטא במייל
tbshalita@post.tau.ac.il 

 

 The Daily Routine and Autonomy- DRA 
(2012) 
 לירון לאמאש

 מתבגרים 
 מותאם למתבגרים עם אוטיזם

שאלון סדר יום למתבגר הבודק תפיסה 
עצמית של מידת עצמאות בפעילויות שונות 

יום יום  ומידת חשיבות לכל  בשיגרות
 פעילות. 

 במייל לדר' לירון לאמאש 
lironlamash@gmail.com 

 

התנהגות 
 מסתגלת

 

 אישית ערכת איסוף נתונים לתכניות "מעבר"  -אסיף
 לתלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד

     שור ברק, עמית ולבנה

 16-21תלמידי החנ"מ בגילאי 
 ASDאין התאמה מיוחדת ל 

תפקוד התלמיד בעשרת תחומי הכנה לחיים 
המקובלים בחינוך מיוחד: טיפול עצמי, 

אחזקת בית, בריאות ובטחון, סנגור עצמי, 
 יחסים בינאישיים ועוד

  קישור לערכת אסיף

 ABAS-2 - Adaptive Behavior Assessment 
System- Second Edition-2,  

 Oakland,  Harrison  Thomas. 
 

-שאלונים נפרדים לקבוצות גיל 
  0-5 ,5-21 ,16-89. 

 ASDנתונים על אוכלוסיות עם 

  –בודק התנהגות מסתגלת 
 16מגיל  שאלון לגננת, למורה, למתבגרים

 לדיווח עצמי

חברה המתמחה בשיווק כלי 
הערכה ואבחונים 

  התפתחותיים

 Vineland Adaptive Behavior Scales, Second 

Edition 

(Vineland™-II) (2016). Sara S. Sparrow, 

, Domenic V. Cicchetti,  David A. Balla  

 90 – 0מגיל 
שאלונים נפרדים  להורים, 

 לאדם עצמו 21למורים ומגיל 

בודק התנהגות מסתגלת, חברות, מיומנויות 
ויות מוטוריות, עצמאות תקשורת, מיומנ

 בפעילות יומיומית

חברה המתמחה בשיווק כלי 
הערכה ואבחונים 

 התפתחותיים

 ,Revised Knox Preschool Play Scale (1997) משחק
Knox 

 (2015אסף ) -עריכה ותרגום לעברית ע"י אמיר

 שנים 6מלידה עד 
 ASDאין התאמה מיוחדת ל 

מיועד כלי הערכה המבוסס על תצפיות ו
לתת תיאור התפתחותי של התנהגות 

  . 6 משחק טיפוסית מלידה עד גיל

 עמותה לילדים בסיכון

 (2012)  שאלון הרגלי ובעיות אכילה אכילה
 גל, אוניברסיטת חיפהו גל מישאל

ASD   4-8בגילאי 
* הכלי אינו מתאים לילדים עם 

ו/או ילדים   CPאבחנה של 
 המוזנים באופן מלאכותי. 

 

הרגלי וקשיי אכילה. זיהוי הערכה של 
גורמים המגבילים השתתפות בפעילויות 

הקשורות לאכילה )לעיסה ובליעה, 
 PICAסלקטיביות באכילה, טקסים ואחידות,

  הימנעות מאכילה ואכילה מופרזת(.

החוג לריפוי בעיסוק, אונ' 
 חיפה.

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/rinachon/cp/homepage%5CregFiles%5C%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%2011%2012.pdf
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/rinachon/cp/homepage%5CregFiles%5C%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%2011%2012.pdf
http://www.pearsonclinical.com/psychology/authors/sparrow-sara.html
http://www.pearsonclinical.com/psychology/authors/sparrow-sara.html
http://www.pearsonclinical.com/psychology/authors/cicchetti-domenic.html
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 כיצד להשיג באמצעות הכלימידע שניתן לאסוף  אוכלוסיית יעד שם הכלי ושמות מפתחיו תחום הערכה

ויסות עיבוד ו
 חושי

SRQ - Sensory Responsiveness Questionnaire 

(2009) 
 ופרוש  בר שליטא

 14מתבגרים מגיל 
 

 תגובתיות סנסורית של מתבגר צעיר ומבוגר
. מיועד ASDנעשה שימוש בו במחקרים על 

 לשימוש של מרפאים בעיסוק

 לדר' תמי בר שליטא במייל
tbshalita@post.tau.ac.il 

 

 SPM - Sensory Processing Measure (2007) 
Parham , Ecker, Miller-Kuhaneck, Henry, & 
Glennon.  

 

ו  2-5שאלונים נפרדים לגילאי 
5-12  

שאלונים להורה ולמורה על השפעות תפקוד 
. תחושתי על התנהגות הילד בחיי יום יום 

 לשימוש של מרפאים בעיסוק

חברה המתמחה בשיווק כלי 
הערכה ואבחונים 

   התפתחותיים

Sensory Profile-  2 
 (2013) Dunn, W. 

שאלוני הורים ומורים בחלוקה 
 לפי גילאים: 

חודשים, פעוטות  0-6 –תינוקות 
 –  3.1חודשים, ילדים  35 – 7 –

שנים, שאלון למורים  14.11
לילדים בגיל בית הספר, שאלון 

 34מקוצר לצרכי איתור ומחקר )
 פריטים מתוך שאלון ילדים(

נותן ציונים כללים על מערכת חושית 
בתחומים שמיעתי, חזותי, מגע, תנועתי, 

 מנח גוף בחלל, עיבוד תחושתי בפה
 ציונים התנהגותיים, חברתי רגשי וקשבי, 

הספר על ערנות, תמיכות,  ציונים בבית
 זמינות, סבילות

ציוני עיבוד חושי של המערכות השונות. 
 מיועד לשימוש של מרפאים בעיסוק

חברה המתמחה בשיווק כלי 
הערכה ואבחונים 

 התפתחותיים

 Bruininks   Oseretsky Test of Motor 
Proficiency (BOT-2, 2006)*  

 

עם חשד ללקות  ומתבגרים ילדים
 תנועתית /מוטורית.

 18 - 4.1גילאים 
 

הערכה ומדידה של מיומנויות ויזו מוטוריות 
. לשימוש של מרפאים ,מוטוריות ותנועה

 בעיסוק ופיזיותרפיסטים

חברה המתמחה בשיווק כלי 
הערכה ואבחונים 

 התפתחותיים

 MABC-2- Movement Assessment Battery for 
Children-2 (2007) 
 

ילדים עם חשד ללקות תנועתית 
 שנים.  6-13/מוטורית. 

 

הערכה ומדידה של מיומנויות מוטוריות 
בקביעת התערבות  מסייע  גסה  ותנועה

. לשימוש של  DCD טיפולית, הערכה של 
  מרפאים בעיסוק ופיזיותרפיסטים

חברה המתמחה בשיווק כלי 
הערכה ואבחונים 

 התפתחותיים

 Peabody Developmental Motor Scale 
(2000) 
Folio &Fewell, 

וקשיים  DCD ילדים עם חשד ל
מוטוריים התפתחותיים נוספים 

 שנים 0-5בגילאי 

הערכה התפתחותית של מיומנויות 
מוטוריות, לשימוש של פיזיותרפיסטים 

 ומרפאים בעיסוק.

חברה המתמחה בשיווק כלי 
הערכה ואבחונים 

 התפתחותיים

קוד ויזו תפ
 מוטורי

תפקודי 
 כתיבה

הערכת 
תפקודים 
 ניהוליים 

ראו טבלאות של כלי הערכה  -למרפאים בעיסוק 
בתיק מטפל למרפא בעיסוק , אתר האגף לחינוך 

 מיוחד

   

 


