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 מיכל הוכהויזר, רמ"ח ריפוי בעיסוקהרצאתה של ד"ר 

מה ניתן ללמוד מן המחקר בנושא עיוורון קשבי ומעקב עיניים על קשב בקרב אנשים על בנושא:  

 רצף האוטיזם ובעלי הפרעות קשב והיפראקטיביות

ינה מרפאה בעיסוק, בוגרת תואר ראשון ושני מהאוניברסיטה העברית. עבדה ה הוכהויזר מיכלד"ר 
ביחידה להתפתחות הילד של קופ"ח כללית בירושלים, לאחר מכן עבדה מספר שנים במחלקת 
השקום של בית"ח הרצוג ולאחריו חזרה לתחום הילדים ועבדה עם תינוקות וילדים עם ליקויים 

 .ד"ר נעמי עמירנוירולוגיים בגן השיקומי שייסדה 

עבודת הדוקטורט שעשתה באוניברסיטת חיפה בדקה תכנית התערבות לשיפור אסטרטגיות משא 
ומתן בפתרון קונפליקטים בקרב מתבגרים עם אוטיזם באמצעות מציאות רבודה. לפני שנתיים 

לשימוש במסגרות חינוכיות לצעירים עם  See2Action הטכנולוגיה הוסבה לאפליקציה שנקרת
 .זם, ואף הורחב לשימוש במסגרת הצבא )תוכנית "רואים רחוק"( כהכנה להשמה לעבודהאוטי

דוקטורט בוצע בפריז באוניברסיטת פייר ומארי קירי )שנה שעברה חזר להיות הסורבון(, -הפוסט
עם בית חולים סלפטרייר, שם חקרה בשיתוף  Intelligent Systems and Robotics במעבדה של

 .מערך אבחוני קשב למתבגרים עם אוטיזם באמצעות מערכת עקיבת עיניים

שנים הצטרפה לאוניברסיטת אריאל, ובשנה שעברה נפתחה המחלקה לריפוי בעיסוק בה  4לפני 
עומדת בראשה. תחומי המחקר שלה כוללים המשך פיתוח סביבות רבודות לשיפור תפקודי יומיום 

   כגון השמה לעבודה בקרב אנשים אם אוטיזם, פיתוח תכנית התערבות לשיפור כתיבה באמצעות
wearable devices ציה התפתחותיתומשוב חזותי ממוחשב בקרב ילדים עם הפרעת קורדינ. 

 ההרצאה:  סיכוםלהלן 

העיניים נחשבות "ראי למח", הן כל הזמן בתנועה, מתמקדות על אנשים, חפצים. האישונים 

, התרגשות. העיניים מעידות גם על הקשב שלנו. הקשב שלנו בררני מתרחבים בעת הפתעה

 – Blindness to change)סלקטיבי( וקשור לדרך בה אנו תופסים את העולם וזוכרים מידע. 

פרדיגמה שממחישה את התפקוד של הקשב הבררני, את היכולת שלנו להתמקד במידע רלוונטי 

ים )אדם או חפץ( כולל התמקדות ומעבר וד במידע מסוולהתעלם ממידע לא רלוונטי מן הסביבה. מיק

של המבט בין מספר נקודות פיקסציה. המח בעצם "מחבר" את הנקודות הללו, ויוצר "סיפור", תמונה 

מלאה יותר של המציאות. לפעמים הסביבה מורכבת לעיבוד, ונדרש זמן פיקסציה יותר ארוך המשקף 

יה, יש סקדה )= מעבר של המבט(. כלי המדידה של מדדים יותר הפניית קשב. בין פיקסציה אחת לשנ

 אלו הוא מערכות שונות של עקיבת עיניים, מערכות של מציאות מדומה / רבודה ועוד. 

המחקר מראה כי בעת שיחה, אנשים מסתכלים זה על זה, ומתמקדים בפנים ובעיניים. מה קורה 

אנו יודעים שיש להם קשיי תקשורת  (?ASDבתחום הקשב החזותי אצל אנשים על רצף האוטיזם )

. יכול להיות שהלקות בסיסית יותר, theory of mind-אישיות, לקות ב-וקשיים באינטראקציות בין

וקשורה בקושי לפענח ולהבין רגשות והבעות פנים. מדדי עקיבת העיניים מעידים כי גם דגם 

יו סרטון של אדם. תינוק ההסתכלות שלהם שונה. למשל, הושיבו תינוקות מול מסך מחשב ועל

בהתפתחות טיפוסית מסתכל בעיקר על הפנים והעיניים. תינוקות שבהמשך זוהו על רצף האוטיזם 

 מראים דגם שונה. 

טובים מאד ומהירים במטלות של  ASDמחקרי קשב חזותי העלו ממצאים סותרים. אנשים בעלי 

)העצים( ולא את התמונה הגדולה (, נוטים לראות את הפרטים visual searchסריקה ויזואלית )

כ מראים יתרון בקשב חזותי ובזיכרון חזותי. הם נבדקו גם במטלות שמערבות יכולות ")היער(. בד

כוללת הצגה של זוגות של  Flicker(. מטלת change blindnessגבוהות יותר, ניהוליות )למשל 

מסך ריק, מעיין מיסוך. במחקר תמונות, אשר יש ביניהן שינוי קטן. בין תמונה לתמונה מקרינים 



 –. הם נמצאו כפחות טובים ASDהנוכחי של ד"ר הוכהויזר נעשה שימוש במטלה זו אצל צעירים עם 

 ASDנדרש להם זמן רב יותר על מנת להבחין בשינוי לעומת צעירים בעלי התפתחות תקינה. בעלי 

שבעלי התפתחות תקינה  הסתכלו זמן דומה על פריטים מרכזיים לעומת שוליים בתמונה, בעוד

מתמקדים בחפצים מרכזיים. לא נמצא הבדל בין תמונות שמציגות חפצים )לא חברתיות( לעומת 

 תמונות שמציגות אנשים )תמונות חברתיות(. 

במחקר נוסף נבדק תפקוד קשבי בסיטואציות יומיומיות ונעשה שימוש בסרטונים )על מנת לדמות את 

רצף האוטיזם קשה לעקוב אחרי רצף הגירויים, לעקוב אחרי רצף המציאות(. מצאו כי לאנשים על 

השיחה, הם פחות מביטים בפרצופים, מאחרים להסתכל על בן השיח. כאשר נתנו תיאור מילולי 

ם ילסרטון, לא עשו שימוש בפעלים מנטליים. כל זאת משקף את הקשיים החברתיים המשמעותי

 שלהם.

 


