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 STONY BROOK לבדיקת מאפיינים אוטיסטיים ופסיכיאטריים  שאלונים: שם הכלי �

 Child Inventory-4 (ECI-4), Child Symptom:השאלוניםגרסה עברית של מבוסס על         
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לבבי -ר ריס"ד, ר גביס לידיה"די "ע 2008נעשה שימוש בשנת (  לא צויין :על ידי, לא צויין: בשנתפותח  �
 ).ברוך יעל- קסנר, ליאת

  

 

 

:אשר עשו שימוש בכלים "קרן של רשימת מחקרי  

ט"מק שם המחקר  

-הסתמנות אוטיזם ותחלואה נוירו). 2008( ברוך יעל-קסנר, לבבי ליאת- ר ריס"ד, ר גביס לידיה"ד
תל , המרכז הרפואי שיבא, המכון להתפתחות הילד. השביר ובאחאים X-פסיכיאטרית בחולי תסמונת ה

  .השומר

17 

1 
 מטרת הכלי

  בהתאם להגדרות  לבדוק מאפיינים אוטיסטיים ותחלואה נלווית פסיכיאטרית

  .בוגרים/צעירים/בילדים קטנים, DSM-IVה 

כלי המחקר סוג  2  שאלון 

  השביר  Xילדים עם תסמונת ה   אוכלוסיית היעד 3

 . בהתאם לשאלון, הורים נתבקשו להתייחס לסימפטומים המופיעים אצל ילדם אופי הדיווח  4

השאלונים מאגדים סימפטומים של תחלואות פסיכיאטריות וכוללים הצהרות המחולקות  מבנה הכלי 5

, "לפעמים", "אף פעם"ים אותם יש צורך לדרג לפי לקטגוריות ומתארות סימפטומ

החוקרים לפי   יעל יד חולקוההצהרות ". לעיתים קרובות מאוד"או , "לעיתים קרובות"

  .)ראה הסבר במחקר עצמו(פי חומרת הסימפטום לו ותקטגורי

  ".מאוד לעיתים קרובות"או , "לעיתים קרובות", "לפעמים", "אף פעם"לפי  דירוג סוג סולם המדידה 6

 שכיחות ההופעה/פריטי דירוג סוג הפריטים בכלי 7

 120: שאלון מתבגרים, פריטים 97: שאלון ילדים, פריטים 108: שאלון ילדים קטנים אורך הכלי  8
 . פריטים

+  מהימנות 9
  נוצוילא  תקיפות
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  שאלונים לבדיקת מאפיינים אוטיסטיים ופסיכיאטריים
STONY BROOK  

  
 גביס בלבד' לשימוש המכון להתפתחות הילד ודר ,שאלון מוגן על ידי זכויות יוצר

  

  :תעודת זהות        :שם הילד    
  :גיל        :תאריך לידה    
  :על ידי      :תאריך מילוי השאלון    

  

  
STONY BROOK 

  
  רשימה להורים: 4 -  )3-5גילאי (ילדים קטנים  רשימת סימפטומים של

  השאלון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים
  
  

פרט , כן/ לא ? נמצא כיום במסגרת חינוכיתהאם ילדך 
__________________________________________  

גננת /קלינאית תקשורת/מרפאה בעיסוק/עובדת סוציאלית/פסיכולוג(האם קיים קשר עם גורמים טיפוליים אחרים 
פרט , כן/ לא ? )ו"ח וכ"שי

________________________________________________________________  
): אנא פרט, אם כן(ת מהתנהגות ילדך /ה מודאג/האם את

________________________________________  
_____________________________________________________________________________

_  
): אנא פרט, אם כן(האם פנית בעבר לעזרה בטיפול בבעיות אלו 

___________________________________  
_____________________________________________________________________________

_  
פרט , כן/ לא ? האם ילדך לוקח כיום טיפול תרופתי עבור בעיות התנהגות

_____________________________  
_____________________________________________________________________________

_  
  
  

 :באיזו תדירות ילדך, בהשוואה לילדים אחרים בני גילו :הוראות
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     משתמש במילים בכדי לבטא את צרכיו .1

     מבין מה שאנשים אחרים אומרים לו .2

     משוחח איתך על אירועים ופעילויות .3

     אנשים אחרים מבינים מבטא מילים באופן שבו .4

     נראה מסורבל וחסר קואורדינציה  .5

מתקשה במשימות הדורשות קואורדינציה של הידיים כמו  .6
 שימוש באובייקטים קטנים, ציור, גזירה, למשל

    

, התלבשות, אכילה, רחיצה(מתקשה בטיפול בעצמו  .7
 )שירותים

    



3 

 

     עם ילדים אחרים" העמדת פנים"נהנה ממשחקי  .8

     עם עצמו" העמדת פנים"נהנה ממשחקי  .9

     משחק עם ילדים אחרים בני גילו .10

     מחפש נחמה כאשר נפגע .11

     רוצה להשביע את רצונם של מבוגרים .12
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Unauthorized reproductions of this form are not permitted  
השב על כל שאלה כמיטב . סמן את הדירוג שמתאר בצורה הטובה ביותר את התנהגותו הכללית של הילד :הוראות
  .יכולתך

  

 בהשוואה לילדים אחרים בני גילו: 'קטגוריה א
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

ת לב מבלי לתת תשומ, מבצע מטלות ופעילויות במהירות .1
 לפרטים קטנים

    

מתקשה לתת תשומת לב למטלות או לפעילויות משחק  .2
 ) ו"להסתכל בספרי תמונות וכ, למשל(

    

     לא נראה כי הוא מקשיב כשמדברים אליו ישירות .3

     עובר מפעילות אחת שלא הושלמה לפעילות אחרת .4

     מתקשה לארגן מטלות ופעילויות .5

, פזלים(ורשות מאמץ מחשבתי נמנע מלבצע מטלות הד .6
 )ו"עבודות יצירה וכ

    

     מאבד דברים שהכרחיים לפעילויות .7

     י דברים אחרים שמתרחשים סביב"דעתו מוסחת בקלות ע .8

     שכחן בפעילויות יומיומיות .9

     מנענע בעצבנות ידיים או כפות רגליים או מתפתל בכיסא .10

     מנוקשה לו להישאר לשבת כשמבקשים מ .11

כשמבקשים ממנו לא ,או מטפס על דברים , רץ לעבר .12
 לעשות זאת

    

     מתקשה לשחק בשקט .13

     'פועל כמו מכונה'נמצא בתנועה מתמדת או  .14

     מדבר ללא הפסקה .15

     מתפרץ עם תשובות לשאלות לפני שהן הושלמו .16

     מתקשה לחכות לתורו בפעילויות קבוצתיות .17

     אנשים או לפעילויות ילדים אחרים מתפרץ לדברי .18

     מתקשה לעבור מפעילות אחת לפעילות אחרת חדשה  .19

     מתנהג בחולמנות, חולם בהקיץ .20

  
  
  
  

 בהשוואה לילדים אחרים בני גילו: 'קטגוריה ב
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 
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 מאוד

     מתפרץ בכעס .21

     מתווכח עם מבוגרים .22

     מסרב לעשות את מה שאומרים לו /א עושהל .23

     עושה דברים במכוון כדי להרגיז אחרים .24

     מאשים אחרים בהתנהגותו הלא הולמת או בטעויותיו .25

     פגיע או מתעצבן בקלות מאחרים .26

     כועס ועוין .27

     מוציא כעסו על אחרים או מנסה להתנקם .28

  
  

 רים בני גילובהשוואה לילדים אח: 'קטגוריה ג
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     משקר בצורה חמורה .29

     מאיימת או מפחידה כלפי אחרים, מתנהג בצורה בריונית .30

     מתחיל בקטטות  .31

     גונב דברים .32

     הרס במכוון רכוש של אחרים .33

     הצית שריפות במכוון .34

, אבנים, מספרים(טה השתמש בכלי נשק במהלך קט .35
 )ו"מקלות וכ

    

     התאכזר פיזית לבעלי חיים .36

     התאכזר פיזית לבני אדם .37

     התעסקות יתר או מעורבות בפעילות מינית .38

     חוטף דברים מילדים אחרים .39

     זורק דברים על ילדים אחרים .40

     מרסק או הורס דברים  .41

כלפיהם בצורה מסתכל על ילדים אחרים או מתנהג  .42
 מאיימת

    

     מקלל או מקניט ילדים אחרים כהתגרות .43

     פוגע ברכושם של ילדים אחרים .44

     דוחף או מפיל ילדים אחרים, מרביץ .45

     מאיים לפגוע בילדים אחרים .46

     משתתף בקטטות פיזיות עם ילדים אחרים .47

     מעצבן ילדים אחרים בכדי ליצור פרובוקציות .48

  
  
  
  

 : 'קטגוריה ד
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     הופך נסער מאוד כשהוא צופה פרידה מביתו או הוריו .49
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     דואג שהוריו ייפגעו או יעזבו את הבית ולא יחזרו .50

ללכת (דואג שמא איזשהו אסון יפריד בינו לבין הוריו  .51
 )להיחטף וכדומה, לאיבוד

    

נע מללכת לבית הספר כדי להישאר בבית עם מנסה להימ .52
 הוריו

    

     מודאג מלהישאר בבית לבד או עם שמרטף .53

     מפחד ללכת לישון אלא אם ההורה נמצא לידו .54

     יש לו סיוטים על פרידה מהוריו .55

מתלונן שאינו מרגיש טוב כאשר צופה פרידה מביתו או  .56
 מהוריו

    

  
  

 דים אחרים בני גילובהשוואה ליל: 'קטגוריה ה
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

מחפצים או ) או מנסה להתחמק(מראה פחד מוגזם  .57
 מצבים מסוימים 

    

דואג שיידבק (לא מסוגל להיפטר ממחשבות מציקות  .58
דואג לגבי עשיית דברים באופן מושלם , או, בחיידקים

 )וכדומה

    

סידור צעצועים (לים לא רגילים מרגיש חובה לבצע הרג .59
 או לבצע דברים בצורה קבועה ונוקשה) ו"בשורה וכ

    

מצמוץ (מבצע תנועות לא רגילות ללא סיבה נראית לעין  .60
 )תנועות ראש וכדומה, ליקוק שפתיים, עוויתות, עיניים

    

, גרגור בגרון, שיעול(עושה קולות ללא סיבה נראית לעין  .61
 )דומהנהימות וכ, משיכת אף

    

מוטרד מכך שילדים אחרים יכולים לעשות דברים בצורה  .62
 טובה יותר ממנו

    

     מודאג יותר מילדים אחרים .63

) כאבי בטן וכדומה, כאבי ראש(מתלונן על בעיות גופניות  .64
 שאין להן סיבה נראית לעין

    

     מוכן לדבר רק עם בני משפחה .65

  
  
  

 חרים בני גילובהשוואה לילדים א: 'קטגוריה ו
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     עצוב במשך רוב שעות היום .66

     עצבני במשך רוב שעות היום .67

מראה עניין מועט בפעולות מהנות או במשחק עם ילדים  .68
 אחרים

    

     מדבר על מוות או התאבדות .69

א ילד אומר שהו, למשל(בעל תחושה שלילית כלפי עצמו  .70
 )רע

    

     חסר מרץ או עייף ללא סיבה נראית לעין .71

 כן לאהקף (חווה שינוי גדול בתאבון הרגיל שלו או במשקל שלו  .72
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 )כן או לא

לא יכול לישון או ישן  - חווה שינוי גדול בהרגלי השינה שלו  .73
 יותר מדי

 כן לא

פעילות  - חווה שינוי גדול ברמת הפעילות הרגילה שלו  .74
 חוסר פעילותיתר או 

 כן לא

 כן לא חווה שינוי גדול ביכולת שלו להתרכז או לקבל החלטות .75

 כן לא נעשה רגיש או בכיין מהרגיל .76

מוות , גירושין של ההורים, חווה מאורע קשה רגשית כגון .77
 מחלה קשה , של קרוב

 כן לא

  
  

 
 

 בהשוואה לילדים אחרים בני גילו: 'קטגוריה ז
לעיתים  לפעמים אף פעם

 רובותק
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     ביישן באופן קיצוני עם ילדים בני גילו .78

בדרך כלל מראה יחס חם וחברותי כלפי בני משפחה  .79
 ומבוגרים שמוכרים לו

    

כאשר נמצא בסיטואציה שאינה נעימה לו מבחינה  .80
 קופא או נמנע מאינטראקציות, הוא בוכה, חברתית

    

 

 : 'קטגוריה ח
לעיתים  יםלפעמ אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     מתקשה להירדם .81

     מתעורר בבכי במהלך הלילה .82

     מתעורר בשעות מוקדמות מהרגיל .83

     נכנס למיטת הוריו במהלך הלילה .84

  

 : 'קטגוריה ט
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     מרטיב במיטתו בלילה .85

אבל היה יבש במשך לפחות , יטתו בלילהכיום מרטיב במ .86
 ארבעה חודשים

    

     )שתן(לא גמול ביום  .87

     )צואה(לא גמול ביום  .88

  

 בהשוואה לילדים אחרים בני גילו: 'קטגוריה י
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     חוה אירוע מסעיר במיוחד וממשיך להיות מוטרד ממנו  .89

זיכרונות או חלומות רעים הקשורים לאירוע שהסעיר יש לו  .90
 אותו בעבר

    

או מציג במהלך משחק שוב ושוב אירוע מסעיר , מדבר .91
 במיוחד
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     נדמה כאילו הילד במצב נפשי של חוסר שליטה עצמית .92

  

 : 'קטגוריה יא
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     י לשמור על משקל גוף בריאמסרב לאכול מספיק בכד .93

לא אוכל מזון , למשל(בעל הרגלי אכילה נוקשים במיוחד  .94
 ) אוכל רק מזון תינוקות, מוצק

    

  

 בהשוואה לילדים אחרים בני גילו: 'קטגוריה יב
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

נראה מפחד או במצוקה גם כאשר נמצא עם אנשים  .95
 )נמנע ממגע או ניחומים( מוכרים

    

     ואפילו אצל זרים, מחפש חיבה אצל רוב המבוגרים .96

 בהשוואה לילדים אחרים בני גילו: 'קטגוריה יג
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

הבעות , נמנע מקשר עין(מתייחס לאחרים בצורה מוזרה  .97
 )סטות מוזרות'פנים או ג

    

     או לא מתקשר בצורה טובה עם ילדים אחריםלא משחק  .98

     אינו מעוניין ברכישת חברים .99

     אינו מודע או לא מתעניין ברגשותיהם של אנשים אחרים .100

     בעל קשיי שפה מובהקים .101

     מתקשה ביצירת שיחות חברתיות הולמות .102

מתבלבל בין , חוזר על דברי אחרים(מדבר באופן מוזר  .103
משתמש במילים או ביטויים , "אתה"ו" אני"מילים כמו 
 )ו"מוזרים וכ

    

או להעמיד פנים במהלך " כאילו"אינו מסוגל לשחק ב .104
 משחק

    

     מראה התעסקות ועניין מוגזם בנושא אחד .105

נעשה מאוד מוטרד בעקבות שינויים קטנים בסביבה או  .106
 בשגרה

    

     )ייםנפנוף יד, למשל(מבצע תנועות חוזרות מוזרות  .107

     נמשך בצורה מוזרה לחלקים של אובייקטים .108
  
  

 _______________________________________________________: הערות או בעיות נוספות שברצונכם לציין
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

  
  

  !תודה רבה 
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 גביס בלבד' לשימוש המכון להתפתחות הילד ודר, שאלון מוגן על ידי זכויות יוצר

  

  :תעודת זהות        :שם הילד    
  :גיל        :תאריך לידה    
  :על ידי      :תאריך מילוי השאלון    

  
  

STONY BROOK  
  

  רשימה להורים: 4 - ילדיםרשימת סימפטומים של 
  לשני המינים השאלון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס

  
  

השב על כל שאלה כמיטב . סמן את הדירוג שמתאר בצורה הטובה ביותר את התנהגותו הכללית של ילדך :הוראות
  .יכולתך

  

 קטגוריה א
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

לא מצליח להתרכז בפרטים או עושה טעויות של .1
 חוסר זהירות

    

למטלות או פעילויות מתקשה לתת תשומת לב .2
 משחק

    

     לא נראה כי הוא מקשיב כשמדברים אליו ישירות.3

מתקשה לבצע הוראות במלואן ולא מצליח לסיים .4
 דברים

    

     מתקשה לארגן מטלות ופעילויות.5

נמנע מלעשות מטלות שדורשות מאמץ מחשבתי רב .6
 )שיעורי בית וכדומה, עבודות כיתה(

    

     שהכרחיים לפעילויותמאבד דברים .7

י דברים אחרים שמתרחשים "דעתו מוסחת בקלות ע.8
 סביב

    

     שכחן בפעילויות יומיומיות.9

מנענע בעצבנות ידיים או כפות רגליים או מתפתל .10
 בכיסא

    

     קשה לו להישאר לשבת כשמבקשים ממנו.11

מתרוצץ או מטפס על דברים כשמתבקש שלא .12
 לעשות זאת

    

     מתקשה לשחק בשקט.13

     'פועל כמו מכונה'נמצא בתנועה מתמדת או .14

     מדבר ללא הפסקה.15

     מתפרץ עם תשובות לשאלות לפני שהן הושלמו.16

     מתקשה לחכות לתורו בפעילויות קבוצתיות.17

     מתפרץ לדברי אנשים או לפעילויות ילדים אחרים.18
 

  
®1998 CHECKMATE PLUS, LTD., P.O. BOX 696, STONY BROOK, NY 11790-0696 

Unauthorized reproductions of this form are not permitted 
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 קטגוריה ב
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     מתפרץ בכעס.19

     מתווכח עם מבוגרים.20

     מסרב למה שאתה אומר לו לעשות/לא עושה את.21

     כוון כדי להרגיז אחריםעושה דברים במ.22

23.
מאשים אחרים בהתנהגותו הלא הולמת או 

 בטעויותיו
    

     פגיע או מתעצבן בקלות מאחרים.24

     כועס ועוין.25

     מוציא כעסו על אחרים או מנסה להתנקם.26

  

  
  

 קטגוריה ג
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     בורח מבית ספר.27

     ר בלילות בחוץ כשהוא לא אמור לעשות זאתנשא.28

     משקר על מנת להשיג דברים או להתחמק מאחריות.29

     מאיים או מפחיד אחרים, מציק.30

     מתחיל בקטטות.31

     ברח מהבית ללילה.32

     גנב דברים כשאחרים לא הסתכלו.33

     הרס במכוון רכוש של אחרים.34

     הצית שריפות במכוון.35

     י שימוש בכוח פיזי"גנב דברים מאחרים ע.36

     בנין או מכונית של מישהו אחר, פרץ לתוך בית.37

38.
, בקבוק, מחבט(השתמש בכלי נשק במהלך קטטה 

 )סכין וכדומה
    

     התאכזר פיזית לחיות.39

     התאכזר פיזית לבני אדם.40

     התעסקות יתר או מעורבות בפעילות מינית.41
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 קטגוריה ד
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

42.
מודאג יתר על המידה מיכולות בפעילויות 

 ספורטיביות או חברתיות, אקדמאיות
    

     מתקשה לשלוט על דאגות.43

     מתנהג בחוסר מנוחה או קל להרגיז אותו.44

     עצבני במשך רוב היום.45

     מסוגל להירגעמתוח באופן קיצוני או לא .46

     מתקשה להירדם או לשמור על שינה רצופה.47

48.
כאבי בטן , כאבי ראש(מתלונן על בעיות גופניות 

 שאין להן סיבה נראית לעין) וכדומה
    

  
  
  

 קטגוריה ה
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

49.
מראה פחד מוגזם מחפצים או מצבים מסוימים 

 )חרקים וכדומה, גבהים, חיות(
    

50.
דואג (לא מסוגל להיפטר ממחשבות מציקות מראשו 

שיידבק בחיידקים או דואג לגבי עשיית דברים באופן 
 )מושלם וכדומה

    

51.
רחיצת (מרגיש חובה לבצע הרגלים לא רגילים 

ים מספר קבוע חזרה על דבר, בדיקת מנעולים, ידיים
 )של פעמים

    

52.
חוה אירוע מסעיר במיוחד וממשיך להיות מוטרד 

 ממנו 
    

53.
מבצע תנועות לא רגילות ללא סיבה נראית לעין 

תנועות , ליקוק שפתיים, עוויתות, מצמוץ עיניים(
 )ראש וכדומה

    

54.
גרגור , שיעול(עושה קולות ללא סיבה נראית לעין 

 )וכדומה נהימות, משיכת אף, בגרון
    

  
  

 קטגוריה ו
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

55.
בעל רעיונות או אמונות מוזרות שאינן מציאותיות 

 )אנשים רודפים אותו וכדומה, האוכל שלו מורעל(
    

56.
שומע קולות שמדברים אליו  -בעל הזיות שמיעתיות 

 או אומרים לו לעשות דברים
    

57.
, או רעיונות מוזרים ולא הגיוניים בעל מחשבות

 באופן קיצוני
    

58.
צוחק או בוכה בזמנים לא מתאימים או לא מביע 

 רגשות במצבים בהם רוב בני גילו היו מגיבים
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59.
התעסקות (עושה דברים מוזרים באופן קיצוני 

מדבר לעצמו בצורה , מוגזמת בחברים דמיוניים
 )מוזרה וכדומה

    

  

  קטגוריה ז
  

קיימות תקופות של מספר ימים לפחות בהן ילדכם  האם
 :מתנהג בצורה הבאה

לעיתים  לפעמים אף פעם
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     מדוכא במשך רוב שעות היום.60

     בפעולות מהנות) או הנאה(מראה מעט עניין .61

62.
יש לו מחשבות חוזרות ונשנות על מוות או 

 התאבדות
    

     אשםמרגיש חסר ערך או .63

     חסר מרץ או עייף ללא סיבה נראית לעין.64

     נבוך בקלות, בעל מעט ביטחון עצמי.65

     חש שדברים אף פעם לא מסתדרים כמו שצריך.66

67.
חווה שינוי גדול בתאבון הרגיל שלו או במשקל שלו 

 )הקף כן או לא(
 כן לא

68.
לא יכול לישון  - חווה שינוי גדול בהרגלי השינה שלו 

 )הקף כן או לא(שן יותר מדי או י
 כן לא

69.
 - חווה שינוי גדול ברמת הפעילות הרגילה שלו 

 )הקף כן או לא(פעילות יתר או חוסר פעילות 
 כן לא

 כן לא )הקף כן או לא(חווה שינוי גדול ביכולת שלו להתרכז .70

71.
חווה ירידה משמעותית בציוני בית הספר או 

 )הקף כן או לא(בעבודות כיתה 
 כן לא

  

 בהשוואה לילדים אחרים בני גילו: קטגוריה ח
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

, נמנע מקשר עין(בעל דרך משונה להתייחס לאחרים .72
 )הבעות פנים או תנועות משונות

    

     אינו משחק או יוצר קשר בצורה טובה עם ילדים אחרים.73

     אינו מעוניין ליצור חברים.74

     אינו מודע או אינו מתעניין ברגשות של אנשים אחרים.75

     יש לו בעיה משמעותית עם שפה.76

     מתקשה לקיים שיחה חברתית כמקובל.77

מבלבל בין , חוזר על דברי אחרים(מדבר בצורה מוזרה .78
משתמש במילים או אמירות , "אתה"ו" אני"מילים כמו 
 )ו"מוזרות וכ

    

     או להעמיד פנים בזמן משחק" כאילו"אינו מסוגל לשחק ב.79

     מראה התעסקות מוגזמת בנושא אחד.80

     נסער מאוד משינויים קלים בשגרה או בסביבה .81

     )נפנוף ידיים וכדומה(מבצע תנועות חוזרות מוזרות .82

     מוקסם באופן מוזר מחלקי חפצים.83
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 בהשוואה לילדים אחרים בני גילו: קטגוריה ט
לעיתים  לפעמים עםאף פ

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     ביישן בצורה לא רגילה ;מנסה להימנע ממגע עם זרים.84

     ביישן באופן מוגזם עם בני גילו.85

בדרך כלל חם וחברותי כלפי בני המשפחה ומבוגרים .86
 מוכרים 

    

קופא או נסוג מקשר , הילד בוכה, כאשר הוא נמצא לא נוח.87
 עם אחרים

    

  
  

 קטגוריה י
לעיתים  לפעמים אף פעם

 קרובות
לעיתים 
קרובות 

 מאוד

88.
הופך נסער מאוד כשהוא צופה פרידה מביתו או 

 מהוריו
    

     דואג שהוריו ייפגעו או יעזבו את הבית ולא יחזרו.89

90.
להיחטף , ללכת לאיבוד(דואג שמא איזשהו אסון 

 יפריד בינו לבין הוריו) וכדומה
    

91.
נע מללכת לבית הספר כדי להישאר מנסה להימ

 בבית עם הוריו
    

     מודאג מלהישאר בבית לבד או עם בייביסיטר.92

     מפחד ללכת לישון אלא אם ההורה נמצא לידו.93

     יש לו סיוטים על פירוד מהוריו.94

95.
מתלונן על שמרגיש לא טוב כאשר הוא צופה להיות 

 מופרד מביתו או מהוריו
    

     מיטתו בלילהמרטיב את .96

     מרטיב או מלכלך את תחתוניו במהלך שעות היום.97

 

  
  

  !תודה רבה 
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 גביס בלבד' לשימוש המכון להתפתחות הילד ודר, שאלון מוגן על ידי זכויות יוצר

  

  :תעודת זהות        :שם הילד    
  :גיל        :תאריך לידה    
  :על ידי      :תאריך מילוי השאלון    

  
  

STONY BROOK  
  

  רשימה להורים: 4 - )18-12גילאי (מתבגרים רשימת סימפטומים של 
  השאלון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

  
לא ? )ו"קלינאית תקשורת וכ/מרפאה בעיסוק/עובדת סוציאלית/פסיכולוג(האם קיים קשר עם גורמים טיפוליים אחרים 

  _____________________________________________________________פרט , כן/ 
  _____________________________________): אנא פרט, אם כן(ת מהתנהגות ילדך /ה מודאג/האם את

___________________________________________________________________________  
  ________________________? ________באיזה גיל התחילו לראשונה הבעיות ההתנהגותיות או הרגשיות

  ________________________________): אנא פרט, אם כן(האם פנית בעבר לעזרה בטיפול בבעיות אלו 
___________________________________________________________________________  

  ______________________________פרט , כן/ לא ? האם ילדך לוקח כיום טיפול תרופתי עבור בעיות אלו
  

השב על כל שאלה כמיטב . סמן את הדירוג שמתאר בצורה הטובה ביותר את התנהגותו הכללית של ילדך :הוראות
  .יכולתך

  

 
 קטגוריה א

לעיתים  לפעמים אף פעם
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

לא מצליח להתרכז בפרטים או עושה טעויות של 
 חוסר זהירות

    

לתת תשומת לב למטלות או לפעילויות מתקשה .2
 משחק

    

     לא נראה כי הוא מקשיב כשמדברים אליו ישירות.3

מתקשה לבצע הוראות במלואן ולא מצליח לסיים .4
 דברים

    

     מתקשה לארגן מטלות ופעילויות.5

נמנע מלעשות מטלות שדורשות מאמץ מחשבתי .6
 )שיעורי בית וכדומה, עבודות כיתה(רב 

    

     מאבד דברים שהכרחיים לפעילויות.7

י דברים אחרים "דעתו מוסחת בקלות ע.8
 שמתרחשים סביב

    

     שכחן בפעילויות יומיומיות.9

מנענע בעצבנות ידיים או כפות רגליים או מתפתל .10
 בכיסא

    

     קשה לו להישאר לשבת כשמבקשים ממנו.11

     נראה חסר מנוחה ועצבני.12

     ת דברים בשקטמתקשה לעשו.13

     'פועל כמו מכונה'נמצא בתנועה מתמדת או .14

     מדבר ללא הפסקה.15
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     מתפרץ עם תשובות לשאלות לפני שהן הושלמו.16

     מתקשה לחכות לתורו בפעילויות קבוצתיות.17

     מתפרץ לדברי אנשים או לפעילויות ילדים אחרים.18
 

  

 
 קטגוריה ב

לעיתים  לפעמים אף פעם
 ובותקר

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     בורח מבית ספר.19

     נשאר בלילות בחוץ כשהוא לא אמור לעשות זאת.20

21.
משקר על מנת להשיג דברים או להתחמק 

 מאחריות
    

     מאיים או מפחיד אחרים, מציק.22

     מתחיל בקטטות.23

     ברח מהבית ללילה.24

     גנב דברים כשאחרים לא הסתכלו.25

     וון רכוש של אחריםהרס במכ.26

     הצית שריפות במכוון.27

     י שימוש בכוח פיזי"גנב דברים מאחרים ע.28

     בנין או מכונית של מישהו אחר, פרץ לתוך בית.29

30.
, בקבוק, מחבט(השתמש בכלי נשק במהלך קטטה 

 )סכין וכדומה
    

     התאכזר פיזית לבעלי חיים.31

     התאכזר פיזית לבני אדם.32

     התעסקות יתר או מעורבות בפעילות מינית.33

     משתתף בפעילויות בלתי חוקיות.34

     אימפולסיבי ולא מתכנן מראש דברים.35

     נוהג בפזיזות ללא דאגה לביטחונם של אחרים.36

     עבודה וכסף, ס"חסר אחריות בכל הנוגע לבי.37

38.
לא מתחשב בסבל ובכאב שהוא גורם לאנשים 

 אחרים
    

  
  
  
  
  

 
 קטגוריה ג

לעיתים  לפעמים אף פעם
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     מתפרץ בכעס.39

     מתווכח עם מבוגרים.40

     מסרב לעשות את מה שאומרים לו/לא עושה.41

     עושה דברים במכוון כדי להרגיז אחרים.42

43.
מאשים אחרים בהתנהגותו הלא הולמת או 

 בטעויותיו
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     לות מאחריםפגיע או מתעצבן בק.44

     כועס ועוין.45

     מוציא כעסו על אחרים או מנסה להתנקם.46
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 קטגוריה ד

לעיתים  לפעמים אף פעם
 קרובות

לעיתים 
 קרובות

 מאוד

47.
מודאג יתר על המידה מיכולות בפעילויות 

 ספורטיביות או חברתיות, אקדמאיות
    

     מתקשה לשלוט על דאגות.48

     מתנהג בחוסר מנוחה או קל להרגיז אותו.49

     עצבני במשך רוב היום.50

     מתוח באופן קיצוני או לא מסוגל להירגע.51

     מתקשה להירדם או לשמור על שינה רצופה.52

 

  

 
 קטגוריה ה

לעיתים  לפעמים אף פעם
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

53.
מחפצים או ) או מנסה להתחמק(מראה פחד מוגזם 

 )חרקים וכדומה, גבהים, חיות(מצבים מסוימים 
    

54.
תחושת , קוצר נשימה, מתלונן על דפיקות לב

 או פחד מפני המוות , רעידות, סחרחורת
    

55.
דואג (מחשבות מציקות לא מסוגל להיפטר מ

שיידבק בחיידקים או דואג לגבי עשיית דברים 
 )באופן מושלם וכדומה

    

56.
רחיצת (מרגיש חובה לבצע הרגלים לא רגילים 

חזרה על דברים מספר , בדיקת מנעולים, ידיים
 )קבוע של פעמים

    

57.
חוה אירוע מסעיר במיוחד וממשיך להיות מוטרד 

 ממנו 
    

58.
ת או חלומות רעים הקשורים לאירוע יש לו זיכרונו

 שהסעיר אותו בעבר 
    

59.
מבצע תנועות לא רגילות ללא סיבה נראית לעין 

תנועות , ליקוק שפתיים, עוויתות, מצמוץ עיניים(
 )ראש וכדומה

    

60.
גרגור , שיעול(עושה קולות ללא סיבה נראית לעין 

 )נהימות וכדומה, משיכת אף, בגרון
    

61.
כאבי בטן , כאבי ראש(יות גופניות מתלונן על בע

 שאין להן סיבה נראית לעין) וכדומה
    

     דואג לגבי מצב בריאות כללי.62
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 קטגוריה ו

לעיתים  לפעמים אף פעם
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

63.
יותר , מראה חרדה בסיטואציות חברתיות

 ממתבגרים אחרים בגילו
    

     בני גילוביישן באופן קיצוני עם מתבגרים .64

  
  

 
 קטגוריה ז

לעיתים  לפעמים אף פעם
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

65.
הופך נסער מאוד כשהוא צופה פרידה מביתו או 

 הוריו
    

     דואג שהוריו ייפגעו או יעזבו את הבית ולא יחזרו.66

67.
ללכת (דואג שמא איזשהו אסון יפריד בינו לבין הוריו 

 )להיחטף וכדומה, לאיבוד
    

68.
מנסה להימנע מללכת לבית הספר כדי להישאר 

 בבית עם הוריו
    

     מודאג מלהישאר בבית לבד.69

     מפחד ללכת לישון אלא אם ההורה נמצא לידו.70

     יש לו סיוטים על פרידה מהוריו.71

72.
מתלונן שאינו מרגיש טוב כאשר צופה פרידה מביתו 

 או מהוריו
    

 

  

 
 קטגוריה ח

לעיתים  םלפעמי אף פעם
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     מעדיף להיות לבדו מאשר עם חברים או משפחה.73

     מראה עניין מועט ברכישת חברויות קרובות.74

     לא מראה יחס חם כלפי אחרים .75

  
  

 
 קטגוריה ט

לעיתים  לפעמים אף פעם
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

76.
מציאותיות בעל רעיונות או אמונות מוזרות שאינן 

 )אנשים רודפים אותו וכדומה, האוכל שלו מורעל(
    

77.
שומע קולות שמדברים אליו  -בעל הזיות שמיעתיות 

 או אומרים לו לעשות דברים
    

78.
, רעיונות חסרי הגיון(בעל דיבור לא מאורגן 

מאבד קצה של מחשבה , מחשבות רצות ביחד
 )וכדומה

    

79.
התפרצויות (י מתנהג בצורה מוזרה באופן קיצונ

שוכח כיצד , מתנהל בהילוך איטי, בלתי נשלטות
 )לדאוג לעצמו

    

    צוחק או בוכה בזמנים לא מתאימים או לא מביע .80
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 רגשות במצבים בהם רוב בני גילו היו מגיבים

81.
נראה שאיבד עניין בעשיית דברים או בלשוחח עם 

 אנשים אחרים
    

  
  

 
 קטגוריה י

 לעיתים לפעמים אף פעם
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     מרטיב את מיטתו בלילה.82

     מרטיב או מלכלך את תחתוניו במהלך שעות היום.83

  
  

  קטגוריה יא 
  

האם קיימות תקופות של מספר ימים לפחות בהן 
 :ת בצורה הבאה/ת מתנהג/המתבגר

לעיתים  לפעמים אף פעם
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     היום מדוכא במשך רוב שעות.84

     בפעולות מהנות) או הנאה(מראה מעט עניין .85

86.
יש לו מחשבות חוזרות ונשנות על מוות או 

 התאבדות
    

     מרגיש חסר ערך או אשם.87

     חסר מרץ או עייף ללא סיבה נראית לעין.88

     חש חסר ביטחון או נחות מאחרים.89

     חש שדברים אף פעם לא מסתדרים כמו שצריך.90

91.
חווה שינוי גדול בתאבון הרגיל שלו או במשקל שלו 

 )הקף כן או לא(
 כן לא

92.
לא יכול לישון  - חווה שינוי גדול בהרגלי השינה שלו 

 או ישן יותר מדי
 כן לא

93.
 - חווה שינוי גדול ברמת הפעילות הרגילה שלו 

 פעילות יתר או חוסר פעילות
 כן לא

94.
לקבל חווה שינוי גדול ביכולת שלו להתרכז או 

 החלטות
 כן לא

95.
חווה ירידה משמעותית בציוני בית הספר או 

 בעבודות כיתה
 כן לא

 כן לא נעשה רגיש בצורה יוצאת דופן.96

97.
, גירושים של ההורים, חווה מאורע קשה רגשית כגון

 מחלה קשה , מוות של קרוב
 כן לא

 

  

  קטגוריה יב 
  

האם קיימות תקופות של לפחות מספר ימים בהן 
 :ת בצורה הבאה/מתנהג ת/המתבגר

לעיתים  לפעמים אף פעם
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     עליז יותר מהרגיל.98

     עצבני יותר מהרגיל.99



18 

 

     נעשה יותר אקטיבי או עסוק מהרגיל.100

     זקוק לפחות שעות שינה מהרגיל.101

     דברן יותר מהרגיל.102

     מוסח ומוטרד יותר מהרגיל.103

     י זהירות ופזיזים יותר מהרגילעושה דברים חסר.104

     עובר במהירות הנושא לנושא.105

106.
מאמין שיש לו יכולות מיוחדות או שהוא מסוגל 
 לעשות דברים שהם בוודאות אינם מציאותיים 

    

  
  

 
 קטגוריה יג

לעיתים  לפעמים אף פעם
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     משקל- רזה באופן קיצוני או נמצא בתת.107

108.
מסרב לאכול מספיק בכדי לשמור על משקל גוף 

 בריא
    

     מוטרד בצורה קיצונית מעלייה במשקל .109

110.
חושב שהוא שמן או סובל ממשקל עודף אבל אינו 

 כזה במציאות
    

 

  

 
 קטגוריה יד

לעיתים  לפעמים אף פעם
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

111.
זון אוכל כמות גדולה של מ(יש לו התפרצויות זלילה 

 )בפרק זמן קצר
    

112.
לא יכול להפסיק לאכול או לשלוט בכמות שהוא 

 אוכל
    

113.
משתמש , מקיא, משתמש בדיאטות קיצוניות

במשלשלים או עושה פעילות גופנית מופרזת בכדי 
 לשמור על משקל גופו

    

     מוטרד באופן קיצוני ממשקל גופו או גזרתו.114

  
  

 
 קטגוריה טו

ים לעית לפעמים אף פעם
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

     מעשן סיגריות טבק.115

     שותה משקאות אלכוהוליים.116

     נכנס לצרות בגלל שימוש באלכוהול.117

     מעשן מריחואנה.118

     משתמש בסמים לא חוקיים אחרים.119

     נכנס לצרות בגלל שימוש בסמים לא חוקיים.120

  
  _______________________________________________: הערות או בעיות נוספות שברצונכם לציין
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