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אנחנו כמדריכים יכולים לדבר עם מקבלי השירות, להסביר להם דברים, לתת להם הוראות ובכל הזמן 
הזה יתכן שמקבלי השירות כלל אינם מבינים אותנו. חוסר ההבנה גורם להרבה מאוד תסכול, הן עבור 

המדריך והן עבור מקבל השירות. סיטואציה זו יכולה להידרדר מהר מאוד להתנהגות מאתגרת, וכאן 
בדיוק המקום בו ניתן ומומלץ להסתייע בתת"ח. אנחנו יכולים תוך כדי דיבור להוסיף מחוות עם הידיים או 
תמונות קונקרטיות כדי להגביר את רמת ההבנה של מקבלי השירות. כאשר מקבל השירות שומע הוראה 

באותו הזמן שהוא רואה תמונה - זה יקל עליו להבין אותנו.
תת"ח יכולה לסייע לנו גם בארגון וסדר. חובה עלינו לזכור שמקבלי השירות שלנו לא תמיד יודעים מה הם 
אמורים לעשות או מה לוח הזמנים המצופה מהם לאותו היום. חוסר הידיעה הזה עלול לגרום למצבי לחץ 

וחוסר ביטחון, שעשויים לעורר התנהגות מאתגרת. שימוש בתמונות על מנת לארגן למקבל השירות יומן 
אישי יכול מאוד להרגיע אותו ולהכניס סדר ליום שלו. חשוב שאנו כמדריכים נעבור עם מקבלי השירות על 

היומנים ונוודא שהם מבינים את התמונות ואת סדר היום שלהם.
לסיכום, כדאי לזכור - תמונה אחת שווה 1000 מילים. תמונות יכולות לעזור בכל מצב של מתח 

והתרגשות. מקבלי השירות שלנו יכולים להתנהג בצורה מאתגרת בגלל קשיי התקשורת שלהם ולכן עלינו 
לנסות להקל עליהם כמה שניתן. תת"ח בהחלט יכולה להקל עליהם בכך. אם יש לכם גישה לקלינאית 

תקשורת, חשוב להתייעץ ולעבוד איתה כדי לבנות תכניות תת"ח מותאמות לכל מקבל שירות.

טיפול בגישת התערבות מכילה

ליז מאיר-וויל

התערבות מכילה הינה גישה המשלבת בין הבנת המקור והתהליך של התפרצות התנהגות מאתגרת לבין 
הטיפול המיטבי בהתנהגות זו )בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים(. 

המסגרת התיאורטית של השיטה מתייחסת לביטוי המושג 'הכלה' )על פי דונלד וויניקוט( דרך תנועות 
הגוף, המשמשות כשפה תקשורתית. עבודה על תקשורת מכילה תתבצע באמצעות תנועה, תוך 

התייחסות ליציבות, נשימה, איכות תנועה, שימוש בקול, מגע ושמירה על המרחב האישי של מקבל 
השירות והמטפל. כמו כן תהיה התייחסות להפחתת עוצמת התגובה של המטפל/מקבל שירות, לזיהוי 
מצבים שעלולים להוביל להתפרצות של התנהגות מאתגרת ולזיהוי מצבים בתוך אירוע שעלול לגרום 

להחמרתו. כלים אלו נועדו להגביר את שיתוף הפעולה של מקבל השירות ולחזק את תחושת המסוגלות 
והביטחון העצמי של מקבל ונותן השירות כאחד. 

מטרת התערבות מכילה היא להפחית את המקרים של התנהגות מאתגרת, להעצים את הצוות המטפל 
וליצור אקלים של מוגנות והכלה עבור הצוות ומקבלי השירות גם יחד. השיטה כוללת טכניקות פיזיות 

המותאמות לצרכי מקבל השירות בעת מצוקה, תוך שמירה על כבוד, הגנה וכל יתר זכויותיו הבסיסיות 
של מקבל השירות. הגישה שמה דגש גם על למידה שלאחר מעשה, במטרה למנוע ולהפחית התפרצויות 
כאלה בעתיד. לכן, אחרי אירוע של התנהגות מאתגרת ולאחר שהצוות חזר לשגרה, יש לבחון את האירוע 

ולהבין את המניעים להתפתחותו, את הסימנים המקדימים שהיו לו, ואת אופן ההתמודדות של המטפל 
בזמן האירוע.
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טיפול בגישת ניתוח התנהגות

רחל צור המברה

הטיפול בבעיות התנהגות עוסק בהבנת הקשר בין שלושה מרכיבים: 

•  נסיבות: מה קדם להתנהגות 

•  ההתנהגות עצמה

•  התוצאה שבאה בעקבות ההתנהגות 

בתהליך מקדים, המכונה "הערכה פונקציונאלית", מבצעים שלוש פעולות: 

1. מאבחנים ומגדירים את ההתנהגות של המטופל בצורה אובייקטיבית. 

2. ממפים את הסיטואציות השכיחות בהן ההתנהגות מופיעה.

3. מאפיינים את התגובות האופייניות של הדמויות המשמעותיות בסביבת האדם )שהן פעמים רבות 
קשורות לבעיות ההתנהגות הנצפות(. 

הערכה זו נעשית באמצעות תצפית ישירה בהתנהגות עצמה וראיון עם הסביבה המטפלת. מטרתה 
של הערכה זו היא לקבוע את היעדים ואת אופן ההתערבות, אשר יספקו כלים שיאפשרו לשפר את 

האינטראקציות בין המטופל לסביבתו. לדוגמא: במסגרת הערכה שנעשתה לאדם המרבה בהתפרצויות 
זעם בזמן ההמתנה לארוחה, זיהו כי הצוות מאפשר לו לקבל את האוכל "בין הראשונים" על מנת שיירגע 

ויפסיק את התקף הזעם. בהערכה פונקציונאלית בוחנים גם את הקשר בין הסיטואציה להתנהגות 
)כלומר, הקושי להמתין הוא זה שכנראה יוצר את ההתפרצויות(, גם את תגובת הצוות )שיכולה להביא 

או להגברה או להפחתה של ההתנהגות בעתיד(, וגם את אופן ההתערבות הרצוי תוך מציאת פתרון 
התנהגותי למצב הקיים. 
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התערבות המבוססת על ניתוח התנהגות כוללת מספר מרכיבים:

1. ביצוע שינויים בסביבה אשר ימנעו או יפחיתו את הופעת ההתנהגות. למשל:  

•  לקבוע סדר יום קבוע ומאורגן שיאפשר למטופל להבין את רצף האירועים המתרחשים בחייו,   
בשילוב תמיכה חזותית )סמלים או לוח חזותי שיעזרו לו לדעת מה עתיד לקרות(.   

•  לדאוג שברוב היום המטופל יהיה עסוק ופעיל )כלומר, מעט זמן פנוי( ובכך תצומצם הסבירות   
להופעת בעיות התנהגות )כולל צמצום זמני המתנה לארוחות, משום שאנשים עם מוגבלות  

שכלית התפתחותית מתקשים להמתין(.   

•  לגבש סדר יום המאופיין בפעילויות קצרות ומעבר בין פעילויות שונות . ניתן גם לחזור על פעילות  
במהלך היום אך צריך להקפיד שהפעילויות לא יימשכו זמן רב ולא יעודדו פאסיביות.    

•  להציע למקבל השירות דרכי תקשורת )למשל באמצעות תמונות( שבאמצעותן יוכל לבקש לאכול  
או לשתות, ללכת לשירותים, לסיים פעילות או לבקש פעילות. ככל שנאפשר למקבל השירות     

לבטא את עצמו כך נוכל להבין את רצונותיו ולפעול בהתאם.  
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•  לדאוג למרחק פיזי התואם את צרכיהם השונים של מקבלי השירות. למשל, להימנע ממצב שבו  
אדם הזקוק למרחב פיזי יושב ליד אדם הזקוק לקרבה.   

2. לימוד התנהגויות חדשות ומיומנויות להתמודדות - במסגרת ההתערבות חשוב ללמד את מקבל 
השירות מיומנויות התמודדות שיאפשרו לו להגיב בצורה נאותה בסיטואציות בהן הוא מתקשה. חלק 

מההתערבות נעשית על ידי אימון באמצעות סימולציות, המייצרות לאדם סיטואציות מוכרות אך 
גם סיטואציות חדשות. בדרך זו אנו מאפשרים למקבל השירות ללמוד התנהגויות חדשות במקום 

ההתנהגויות הקיימות שאנו רוצים לשנות. 
לפי הגישה ההתנהגותית, הלמידה מתרחשת תוך שימוש ב"מחזקים" - פרסים קטנים או צ׳ופרים 

שהמטופל מאוד אוהב. הרעיון הוא שהתגמול על התנהגויות רצויות )למשל מתן פרס קטן בכל פעם 
שהאדם ממתין בסבלנות(, יגרום לאדם לחזור על אותה התנהגות חיובית שוב ושוב, עד אשר התנהגות 

זו תאומץ ותהפוך להיות שגרתית. דרך נוספת בגישה ההתנהגותית מתייחסת לכך שיש ללמד את מקבל 
השירות דרכי תקשורת נאותה, כמו למשל ללמד אותו לבקש ארוחה או דבר מה אחר בדרך ראויה. לצורך 

כך ניתן להיעזר בלוח תקשורת תומכת חלופית )תת"ח( הכולל תמונות המייצגות את רצונו של האדם. 

3. שינוי בתגובות של הסביבה - כדי ליצור שינוי התנהגותי אצל מקבל השירות צריך פעמים רבות גם 
לשנות את תגובת המטפלים והסביבה להתנהגויות המאתגרות הללו. חשוב שהצוות המטפל לא "יוותר" 

ולא יספק למקבל השירות את רצונותיו רק בגלל שזה יכול להביא להפסקה זמנית של ההתנהגות 
המאתגרת. אנו נעניק ונספק למקבל השירות את רצונותיו רק לאחר שלימדנו ועזרנו לו להפגין התנהגויות 

ראויות, מסתגלות ונאותות.

לסיכום, לפי הגישה ההתנהגותית, חשוב לעודד, לחזק ולהעצים את מקבל השירות כאשר הוא מפגין 
התנהגויות נאותות וראויות )סבלנות, המתנה, דחיית סיפוקים, חריצות וכד'(, ולא להיענות לרצונותיו רק 

משום שהוא מפגין התנהגות מאתגרת. כמו כן חשוב ליצור תקשורת המבוססת על שיתוף פעולה ולתכנן 
עבורו סיטואציות בהן הוא יוכל לתרגל את ההתנהגויות הרצויות באופן שיטתי והדרגתי. 

טיפול תרופתי 

חיה יוסף

הטיפול התרופתי הוא אחד המרכיבים בתכנית הטיפול האישית. ההחלטה על הטיפול התרופתי היא 
בסמכות ואחריות רופא. החלטה על טיפול תרופתי נעשית לאחר דיון משותף של מספר גורמים, לאחר 

בחינת האפשרויות להתמודדות עם מאפייני ההתנהגות. 
תכנית הטיפול מבוססת על תשאול רפואי הכולל רקע בריאותי, תלונות נוכחיות וממצאי בדיקה גופנית. 

התשאול מתייחס לתפקוד של האדם, לסימפטומים, לתלונות, ולדווח האדם בנוגע לתחושותיו וסבלו. יחד 
עם זאת, קיימת חשיבות גם לאבחון ההתנהגות על סמך תצפיות מכוונות ודיווחים של הצוות. בתצפיות 

המכוונות  לומדים את התנהגות של מקבל השירות באמצעות תיאור ותיעוד התנהגותו, בעזרת קווים 
מנחים לתיעוד. 

הטיפול התרופתי הוא דינאמי, כלומר, יבוצעו שינויים בהתאם לתגובת מקבל השירות לטיפול ובהתאם 
לתופעות הלוואי.

 


