
מודל התערבות מוטורית לתלמידי בית ספר של
GMFCS-החינוך המיוחד המבוסס על סיווג ה

בית הספר של החינוך המיוחד “איזי שפירא”, רעננה
ענבל גריידי, ענת להב, רוני קן דרור

בבניית מערך הטיפולים לתלמיד עם שיתוק מוחי בחינוך המיוחד יש לקחת בחשבון 

GMFCS-ב שהשימוש  סבורות  המחברות  המוטורים,  הצרכים  ביניהם  רבים,  צרכים 

יקדם את המענה המוטורי שהתלמיד יקבל.

מזה כ-20 שנה נמצאת בשימוש השיטה לסיווג התפקוד המוטורי הגס לילדים עם שיתוק 

מוחי )GMFCS(, הסיווג הינו מהימן, תקף ויציב לאורך שנים. השימוש בו מאפשר קידום 

שפה משותפת בין אנשי מקצוע טיפוליים, אנשי חינוך, הורים ומטופלים עם שיתוק 

מוחי. הכלי בנוי מחמש דרגות המשקפות את ההבדלים המוטורים המשמעותיים בחיי 

היום יום של המטופלים, עם דגש על ישיבה והליכה.

נמצא שפעילות גופנית סדירה בעצימות גבוהה קשורה באופן ישיר לכושר גופני, שיפור 

באיכות החיים והתפקוד הפיזיולוגי גם אצל אנשים עם מוגבלויות.

המיוחד  החינוך  בית הספר של  לתלמידי  מוטורי  מודל התערבות  המחברות מציעות 

המבוסס על סיווג ה-GMFCS. המודל מיועד לתלמידים המאובחנים עם שיתוק מוחי. 

 GMFCS-המטרות נקבעות בשיתוף הצוות החינוכי, ההורים והתלמיד בהתאם לרמת ה

כאחד. וחינוכיים  טיפוליים  מקצוע  אנשי  ידי  על  מיושמת  התוכנית  התלמיד.  של 

רמה 1:
הילדים הולכים בתוך ומחוץ 

למבנה, עולים מדרגות ללא 

הגבלה, מבצעים מיומנויות 

מוטוריות הכוללות ריצה וקפיצה. 

קיימים ליקויים בקצב, שיווי 

משקל וקואורדינציה.

רמה 2:
הילדים הולכים בתוך ומחוץ 

למבנה, עולים מדרגות בשימוש 

מעקה. ההליכה מוגבלת כאשר 

נדרש תמרון מדויק או בהליכה 

על משטחים משתנים, משופעים 

ובאזורים הומים.

רמה 4:
הילדים שומרים על יכולת 

הליכה עם הליכון למרחק קצר 

או מסתמכים על ניידות ממונעת 

בבית ובקהילה

רמה 5:
הילדים מוסעים באופן פסיבי ללא 

יכולת ניידות עצמאית. הליקויים 

הפיזיים מגבילים שליטה מוטורית 

בתנועות רצוניות של הראש והגו 

כנגד כח הכובד.

קביעת תכנית התערבותמטרותהערכה
 GMFCS-תואמות תפקוד צפוי ברמת ה

הליכה על מסילה נעה / רכיבת אופניים
  
l

  למשך 15 דקות שלוש פעמים בשבוע.
הידרותרפיה פעמיים בשבוע. 

  
l

שיעור ספורט בחדר כושר וחדר תנועה.
  
l

השתתפות בטיפול פיזיו פרטני שעה בשבוע.
  
l

הנחייה כיתתית להפחתת התנהגות יושבנית.
  
l

הליכה על מסילה נעה / רכיבת אופניים
  
l

  למשך 15 דקות שלוש פעמים בשבוע.
הידרותרפיה פעמיים בשבוע. 

  
l

שיעור ספורט בחדר כושר וחדר תנועה.
  
l

עמידה בעמידון במשך 35 דקות מדי יום.
  
l

השתתפות בטיפול פיזיו פרטני שעה בשבוע.
  
l

הנחייה כיתתית להפחתת התנהגות יושבנית.
  
l

ליווי המשפחה והתאמת ציוד עזר הכולל
  
l

  הושבה מותאמת, עמידונים ועוד. 
שינוי מנח אחת לשעתיים: עמידון / הליכון / 

  
l

הושבה / שכיבה.
הידרותרפיה פעמיים בשבוע. 

  
l

הדרכת הצוות לעידוד השתתפות אקטיבית
  
l

  של התלמיד במעברים.
שיעור ספורט בחדר כושר וחדר תנועה.

  
l

השתתפות בטיפול פיזיו פרטני שעה בשבוע.
  
l

תרגול ניידות בכיסא גלגלים ממונע.
  
l

טווחי תנועה וטונוס. 

BERG balance test

 GMFM 66 IS

FMS

TUG

TUDS

טווחי תנועה וטונוס.
הערכות רבעוניות של 

הושבה )ג’ין מנקל(. 

 GMFM 66 IS

FMS

TUG

TUDS

טווחי תנועה וטונוס.
בדגש על  טווחי ירך וגו’.

הערכות רבעוניות של
הושבה )ג’ין מנקל(. 

 GMFM 66 IS

FMS

הערכת ציוד עזר 
בבית הספר ובבית.

שיפור קצב ומרחק הליכה עצמאית. 
השתתפות בפעילויות מוטוריות

תואמות גיל.

שיפור קצב ומרחק הליכה עם אביזר עזר. 
השגת עצמאות בניידות ובמעברים.

שיפור בקצב ובמרחק הליכה טיפולית.
הפחתה במידת העזרה הנדרשת לביצוע 

מעברים.
הרחבת מעגל המטפלים איתם הילד 

משתתף בתפקודיו.

II-I

III

V-IV

רמה 3:
הילדים הולכים בתוך ומחוץ 

למבנה בשטח מישורי, עם אביזר 

עזר לניידות. עולים מדרגות 

בשימוש מעקה ומניעים כיסא 

גלגלים ידני. למרחקים ארוכים או 

על משטחים משתנים הם מובלים 

בכיסא גלגלים.

על הצוות החינוכי טיפולי המלווה את הילדים בשנות ההתבגרות:

• להכיר ולהשתמש בסיווג ה-GMFCS כתוואי להבנת צפי תפקודי.
• להבין את ההבדלים בין קבוצות הסיווג השונות והליקויים העתידיים 

  כתוצאה מאורך חיים יושבני ופגיעה ברמת התפקוד.

• לכוון כבר מגיל צעיר לשיח על חשיבות ההפעלה וליצירת הזדמנויות
  לפעילויות ותנועה במהלך סדר היום החינוכי.

הערכה 
ממוקדת 

ICF

מטרות
תפקודיות לפי 

השיוך לקבוצות 
GMFCS הסיווג

סדר יום הכולל 
תרגול מוטורי 

לשימור ושיפור 
מיומנויות מוטוריות 
והפחתת תחלואות 

נלוות


