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הסביב ה או בעק בות סירוב מצד ה סביבה לבקש ה של התפרצויות זע� ה� התנהגויות הבאות בדר� כלל בעקבות הצב ת דרישה מצד 

ה תפרצויו ת אלו  טופלו . בכי ו הכא ת השולח�, ה מאובח� ע � אוטיז� ה תפרצויות  הזע� בא ו לידי ביטוי בצעקו ת, 4בילד ב� . המתנ הג

כמו חיקוי מוטורי והור א ות (ניתנת לילד סדרה של דרישות קלות לביצוע , בהלי� זה.  תיקו� יתר קצר–בהתערבות התנ הגותי ת של ענישה 

ההתערבו ת הוכחה  כאפק טיבית כאשר  התפרצויו ת ה זע� .  בסמו� לה תנהגו תו כדי להעלימהאבר סיביבמ טרה לייצר חוסר נוחו ת ) קצרו ת

. התוקפניות נעלמו מ רפרטואר ה ה תנהגויות של הילד

הוא  משולב  בג� רגיל בליווי סייעת ומ קבל טי פול . 2:2שאובח� ע � אוטיז� והחל בתוכנית ה תערב ות ביתית בגיל , 4הנבדק הוא ילד ב� 

הוא  , ב אופ� כללי. הילד בתפקוד ג בוה ומפיק  למידה משמעו תית ביו תר מה תוכ נית ההתנ הגותי ת. אינטנ סיבי בשעות אחר הצהריי�  בביתו

החלו תגובות של התפרצויו ת זע� בתגו בה , בשלב מסוי� בטיפול. ריכוז והתמדה טובי� בי ותר, ומפגי� יכולת קשב, משת# פעולה מצוי�

.   היומיומיוהתיפקודבזמני� שוני� לאור� הטיפול , לחלק מהדרישות שהו צבו בפניו

לחיצה חזקה על בובה , פיזור משחק, הכ את שולח�(הוגדרה כ תוקפנות  פיזית שי ש בה הפעלת כוח  , ה תפרצויו ת הז ע�, התנהגו ת ה מטר ה

 לאחר כל ה תנהגו ת של ה תפרצ ות  מ יד. מו גדר ב עלת מש�  קצר ע�  סו# הי תהה תנהגו ת זו . בכי$צע קות  מ חאה ו , )או על גופו של ילד בג�
 לאחר  מיד. לא כועס ולא מעניש, אינפורמטי בי, בטו� רגיל, זע� נאמר לילד מהי ה התנה גות ה לא מ תאי מה או תה בי צע במשפט  קצר מא ד

,   א� הילד היה קשוב ונענה $ תנועות 2$4 $כ (הילד נדרש לבצע מספר  תנועות פיזיות דר� חיקוי . תיקו� יתר קצ רהופעל הלי� של , ההסבר 

 חזרה מיי דית היתה,  ביצוע  תי קו� היתר  הק צראחרי).   תנועות היטב ובש קט $3 נמשכו הדרישות לחי קוי  עד שהיה קשוב וחיק ה כ $א� לא 

  –א� היה זה זמ� חופשי .  חזרה מיד לאותה הדרישה–א� היה זה מצב של דרישה . שבו התבצעה התנ הגות המ טרה, למצב ה קוד�

 היתר בוצע באופ� עק בי לכל אור� הטיפול ובי� מטפלי� תיקו�. שימנ ע ממנו לחזור על התנהגות המ ט רה, הצעת עיסוק מ תאי� לילד

. בכל פע� שהילד הפגי� את התנהגו ת המ טרה, שוני�

 תקציר

הוא טופל בהתערבות ש ל . צעק ות ובכי, שכללו תוקפנות פיזית, המאובח� ע� אוטיז� הפגי� התפרצויות זע� בתגובה לדרישה, 4ילד ב� 

 תחיל ת  לא חר.  דיה עבורו בכדי להפחית את שכיחות הופעת� של ההתנהגויותאבר סיבית שהיתה,  חיקוי תנועות מ טפל–תיקו� יתר קצר 

בעיקר בה תנהג ות  , ולאחר מכ� הפ חתה מש מעותי ת, נצפתה עלייה בלתי מוסבר ת בשכיחות הופעת� של שתי ההתנ הגויות , ההתערבות 

 4התנה גות  זו התייצבה על שיעור נמו� של . א� לא הוכחדה ,  הצעקות והבכי פחתה בשכיח ותההתנהגות. כלילהתוקפני ת שנעלמה 

, ב של המ טפלי� להתנהגות ז ואת שיעוריה הגבוהי� יחסית לתחילת  ההתערבות ני ת� לייחס ליתר  תשו מת ל. התפרצויות זע� לשבועיי�

כיוו� שהתנהגויו ת הצעקו ת  , לעומת  זאת, בתחיל ת ההתערבו ת). תוקפנות פיזית(בהעדר התנהגות קי צונית יותר של התפרצות זע� 

כ מו  . ע�יתכ� ולא התיי חסו להופעת� בעוצמה נמוכ ה יות ר כהתנהגו ת של התפרצות ז, והבכי היו מתונות יו תר יחסי ת לתוקפנות הפיזית 

החליפה את הה תנהגו ת ה קיצונית יו תר של  , שהיא התנה גות יותר נורמטיבי ת ופחות חריגה , התנהגו ת הצעקו ת והבכי, כפי הנראה, כ�

. ה תנהגו ת זו עדיי� נתונה למעקב ומופעלת התערבו ת להפחתת ה,  ע� סיו� הכנ ת המח קרג�. תוקפנות פיזית

 נבדק

התערבות

תוצאות

סיכו� ומסקנות

התנהגו ת המ טרה של התפרצוי ות הזע� 
א#   , נחלקה לשניי� בדר� איסו#  הנ תוני�

שעבור שתי ההתנהגויות ננ קט ה  התערבות   
נתוני� נלקחו בנפרד . זהה של תיקו� יתר

לגבי שכיחות הצעקות והב כי ולגבי 
לאחר  תחילת  . התוקפנו ת הפיזית

,   עלייה משמעותית היתה, ההתערבות 
ופתאומי ת וקצרה   , הדרגתי ת עבור הבכי

שכיחות ,  בהמש� . עבור התוקפנות 
, התוקפנו ת הפיזית ירדה והוכח דה כליל

והתנהגו ת הצע קות והבכי  פחתה  

  . למרו ת שלא נעלמה, בשכיחותה

 שכיחות  ה תפרצ ויו ת ז ע� לאו ר	  ה התע רב ות :תרשי�
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