
 2017 במרץ 22 –סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות 
 

 שלום רב, 

' תשע"ז, של סמינריון בלסמסטר  הראשונההתקיימה הפגישה  2017 במרץ 22-היום, יום רביעי, ה

קלינאית תקשורת, , אסתר בן יצחקפרופ' של ה הפקולטה למדעי הבריאות. שמענו את הרצאת

 בנושא: מקימת ורמ"ח המחלקה להפרעות בתקשורת עד תשע"ו, 

למדה לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת באוניברסיטת תל אביב, תואר שני במחלקה יצחק פרופ' בן 

לביולוגיה של ההתנהגות בטכניון, ותואר שלישי באוניברסיטת בר אילן בתחום האלטרופיזיולוגיה. 

למחקר בתחום האוטיזם, תחום עיסוקה המחקרי והקליני עד היום. מחקרה ברה שנים ע 14-לפני כ

בקשר בין ביולוגיה והתנהגות, לצד עיסוק קליני באבחון ובטיפול לקויות  יםמתמקדופרסומיה 

 תקשורת. 

 להלן סיכום ההרצאה: 

ר עולם הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" עוסק בשלושה יסודות חשובים: רגשות, חברות, והבנה כי לאח

, הוא התמודדות עם שלושת היסודות הללוכמו שלך. האתגר בהבנת ובטיפול באוטיזם  –פנימי 

התפתחותית מפושטת הנמשכת לאורך -אוטיזם הוא הפרעה נוירוובעיקר, להבין שהאחר הוא כמוך. 

חברתיים )קושי בהדדיות, קושי בשימוש בתקשורת  –החיים. תסמינים מרכזיים: חסרים תקשורתיים 

לא מילולית(, תחומי עיניין והתנהגות חזרתית )כפייתיות, עיניין מצומצם, התנהגות מוטורית 

, 1:4-5(. ההפרעה שכיחה בעיקר אצל גברים, 2010-)ב 1:68-חזרתית(. שכיחות: כיום יש עליה, כ

רעה מנטלית, אך כיום שההתפלגות היא: כשליש הנם בעלי הפ 70%-. בעבר סברו כי כ1:7ובישראל 

בעלי קוגניציה תקינה. בין הסיבות לעלייה בשכיחות: ההגדרה  50%-בעלי הפרעה מנטלית, וקרוב ל

רחבה יותר, שימוש בכלי אבחון סטנדרטיים, חוקי דיווח לקבלת שירותים, ואולי גורמים סביבתיים. 

ומרה, יכולת שפתית, קוגניציה, התנהגות קיימת שונות רבה בהסתמנות הקלינית מבחינת ח

נסיגה התפתחותית. אטיולוגיה: ברור  –מסתגלת. בין רבע לשליש מן הילדים מראים תופעה ייחודית 

 )במחלוקת(, הפריה חוץ גופית, ופגות. גנים(, גיל האב, גיל האם  400-שיש גורם גנטי )זוהו כ

וגיה להתנהגות, בין ינקות לבגרות, בין אבחון המחקר בתחום האוטיזם נע על מספר צירים; בין ביול

 לטיפול, בין סביבה למשפחה. פרופ' בן יצחק תארה שלושה מחקרים מובילים:

יש בכך עיניין בשל העובדה שההפרעה היא גברית  –פנוטיפיים קליניים ביחס למגדר  .א

מחקרים במהותה. האם יש הבדלים בהסתמנות הקלינית )חומרה וקוגני'( בין בנים ובנות. ה

בנושא חלוקים. באוטיזם נפוצות מחלות נוספות )קומורבידיות(, בין הפנוטיפים הקליניים: 

. במחקר היקף ראש גדול, נסיגה התפתחותית, סימנים נוירו' רכים, הסטוריה של התכווצויות

(, לא נמצא הבדל מובהק באף 1:7ילדים, ונמצאה השכיחות המוכרת ) 600-נבדקו יותר מ

, ואצל 50ים של ההסתמנות הקלינית. אך אצל בנים היקף הראש היה באחוזון אחד מן המדד

. אצל בנים נמצאו אחוזים גבוהים יותר של 43היקף ראש קטן יותר, באחוזון  –בנות 

ואצל  20%-מיקרוצפליה ומקרוצפליה. אצל בנים נמצאה נסיגה התפתחותית בשיעור של כ

ימנים נוירולוגיים רכים, יותר אצל בנות. מכלל הנבדקים הראו ס 60%-. כ30%-כ –בנות 

. רבע מהנבדקים היו ללא פנוטיפ, חצי בעלי 5.4% –פרכוסים אצל כולם בשכיחות דומה 

יש יותר פנוטיפים  –כשיש לבת אוטיזם פנוטיפ אחד, ורבע בעלי שני פנוטיפים ומעלה. 

"הגנה" מפני קליניים, מה שמעיד על פגיעה יותר רחבה, תמיכה בכך שלבנות יש מעיין 

 אוטיזם, ונדרשת פגיעה רחבה יחסית על מנת "לפרוץ" הגנה זו. 

קשר חם עם אח מנבא יחסים  –השפעה של נוכחות אח בוגר על ילדים צעירים עם אוטיזם  .ב

 TOM-ויכולות טובות יותר בתחום ה  בינאישיים בעתיד, הסתגלות חברתית טובה יותר



ילדים צעירים עם אוטיזם, חציים יחידים וחציים עם אח אחד  112נבדקו )תיאורית התודעה(. 

או יותר בעל התפתחות  טיפוסית. הקבוצות היו דומות מבחינת משתני הרקע. נמצא ביניהן 

( ובמדד התקשורת, כך שילדים בעלי אח בוגר יש social affect) הבדל במשתנה החיברות 

 4% –ו  8%רסיה מצא כי משתנים אלו מסבירים חיברות ותקשורת פחות פגועים. מודל רג

לא נמצאו כמשפיעים. המסקנה  –מן השונות, בהתאמה. מין האח וזהות במין בין האחים 

 היתה שגורמים סביבתיים / משפחתיים משפיעים על ההסתמנות ועל החומרה של האוטיזם. 

 בהרצאה:      נכחו

 פרופ' רות בירק.  -דיקאנית הפקולטה 

ד"ר ד"ר תמר יעקב, ד"ר שמואל שפרינגר, פרופ' מאיר לוטן,  ד"ר צבי קוז'ול,: לפיזיותרפיההמחלקה 

, ד"ר סילבי נועה רפאלי בארגב' רופ' אברהם כץ, פד"ר נועה בן עמי, ד"ר אורית עליון, אלון רבין, 

 טולדו. -פרנקל

, ד"ר ריקי , ד"ר אבי זיגדוןד"ר אפרים שפירא: פרופ' דני מורן, המחלקה לניהול מערכות בריאות

 .טסלר, ד"ר נחמן אש, ד"ר דני קוצ'וק

  ד"ר ורד קאופמן שריקי., גב' אסתר גונןד"ר אולגה רז, פרופ' מונה בועז, : המחלקה לתזונה

ד"ר לאה פוסטיק, ד"ר מיכל איכט, ד"ר נעמה קינן, ד"ר גיל צוקרמן, : המחלקה להפרעות בתקשורת

גב' חיה זלצברג, גב' מרגלית, -גב' אביטל טראוד"ר עדי ליפשיץ בן בשט, , ד"ר ריקי טייטלבאום סוויד

 גב' מירה ברלין. יעל לויט נווט, 

 ד"ר הנריאטה סגל.המחלקה לסיעוד: 

 ד"ר מיכל הוכהויזר.: המחלקה לריפוי בעיסוק

 המחלקה למתמטיקה: ילנה ידוובני

 מרפאות האוניברסיטה: גב' שרון פלג.

 

 . רופא אא"ג, ד"ר משה הייןבו נשמע את הרצאתו של  26.4.17 בתאריךנתראה במפגש הבא, 

 , נעיםבברכת סמסטר 

 איכטמיכל 

 

 


