
לא ידעתי 

כמה 
קל   

להגיע
 אליהם

ד"ר קרן שגיב פרידגוט, 
רופאת ילדים, פיתחה 

אפליקציה לעידוד 
תקשורת ביתית בעזרת 

ליווי מקצועי מרחוק. 
הנסיינים הראשונים, 

ילדיה האוטיסטים, כבר 
קוטפים את הפירות

צפורה רומן | צילום: אלעד גרשגורן

61 9.5.2022

א

ילדים ומשפחה

חזרו אליי חלקים 
בהורות שהיו 

סגורים, כי לא 
הייתה לי אפשרות 

לתקשר עם ילדיי

קרן שגיב פרידגוט 
וילדיה, הלל ומיכל: 

"כבר במשחק 
ראיתי שהתגובות 
שלהם משתפרות, 
כאילו שקראו את 

המחקר"

609.5.2022



יש בזה הרבה נחמה 
ותקווה. חזרו אליי חלקים 
בהורות שהיו סגורים, כי לא 
הייתה לי אפשרות לתקשר עם 

ילדיי".
מתי ולמה החלטת להנחיל את  †

השיטה לעוד ילדים עם אוטיזם? 
"כשזה הצליח מאוד עם ילדיי, אמרתי 

־לעצמי שמשהו לא הגיוני: השינויים שע
שיתי כדי שילדיי יתקדמו אינם מחייבים 

־השכלה כלשהי וכל אחד יכול לעשות את הע
בודה בבית. הידיעה שהטיפולים האלה קיימים, 
אך אינם זמינים לילדים אחרים עם אוטיזם 
ולמשפחות שלהם, הייתה בלתי נסבלת עבורי. 
לכן הפכתי זאת למשימת חיי: להנגיש גם 
לאחרים את הטיפולים המבוססים והעדכניים 
ביותר, כדי שיוכלו למצות את הפוטנציאל 

של כל אחד מהם".

 מה אתם עושים 
לא נכון?

כחלק מ"משימת חייה" בנתה תוכנית 
טיפולים במכון מקוון עם גבי לוי - היום 
פסיכולוגית התפתחותית בהתמחות, בעבר 

־משלבת של מיכל. "הורים שלחו אלינו סר
טים של אינטראקציות עם ילדיהם וצפינו יחד 
בפעילות במסך משותף, כשאני מראה להם 

־איפה עשו נכון ואיפה צריך לתקן", היא מס
פרת. "הקהל הראשון שלי היה הורים לילדים 
בתפקוד נמוך, שעד אז לא התקדמו בטיפול 
בגן ונהגו ללכת סביב עצמם בלי תקשורת 
עם הסביבה. תוך שבועות הפכנו את הילדים 
האלה למתקשרים ומדברים. חווינו הצלחות 
יוצאות דופן, בלי שפגשתי את הילד עצמו, 
אלא רק באמצעות השינוי שההורים הכניסו 
לתקשורת בינם ובין הילד ובאמצעות משוב 
שלי או של המוסמכים שלי לסרטים ששלחו. 
במשך השנים למדנו מה קשה להורים, מה 
עוזר להם ליישם את האסטרטגיה ביומיום ומה 
מאיץ את ההתקדמות שלהם שממנה נגזרת 

ההתקדמות של הילד".
מה, מניסיונך, גורם לשינוי? †

"בדיעבד מתברר שכשאומרים להורה מה 
לעשות, זה פחות יעיל, כי הוא פסיבי בלמידה. 
לעומת זאת, כשהוא צופה בעצמו בסרט וצריך 
להחליט אם יישם את האסטרטגיה הטיפולית, 
זה מאיץ את הלמידה ואת השינוי בו, שממנו 

נגזרת התקדמות הילד".
איך יודעים שזה יעיל? †

"אנחנו מודדים את ההתקדמות של 
הילד לאורך הזמן על ידי צפייה 
בסרטים ובודקים כמה הוא יוזם 
או מגיב אליה,  תקשורת 
חברתיות  ג'סטות 
שלו וכו'. 

נעשית  המדידה 
לפי מבחנים עדכניים 

־ייעודיים לאוטיסטים, שיכו
לים להעריך התקדמות".

ב־2019 בנו שגיב פרידגוט ולוי 
את האפליקציה SocialMind, הגרסה 

החדשה של ההדרכה מרחוק. התשלום 
על השימוש בה חודשי, והשבוע הראשון 

חינם: "באפליקציה יש 20 יחידות תוכן, שכל 
אחת מהן מלמדת מיומנות טיפולית ממוקדת. 
ההורה לומד בצורה אינטראקטיבית, מקבל 
רעיונות ליישום בשגרת חיי היומיום ומצלם 

־את עצמו מנסה ליישם את המיומנות. כשהחו
מר המצולם מגיע אלינו, הצוות הקליני שלנו 
נותן היזון חוזר, ההורה מנסה שוב ושוב ומשפר 
את יכולותיו. לפי הסרט אנחנו גם יכולים 

לתת המלצות ספציפיות לפי הצורך".
כמה זמן צריך להיעזר באפליקציה? †

"בממוצע שבעה חודשים, שבהם רוכשים 
־ההורים מיומנויות שהופכות להיות חלק מה

שפה שלהם עם הילד".
כשהיא נשאלת על התגובות, נראה כאילו 
רק חיכתה לשאלה, והיא שולפת את הטלפון 
הנייד שלה ומשמיעה תגובות מהללות של 
הורים הנעזרים באפליקציה: "הורים אומרים 
שאנחנו מדברים אליהם בגובה העיניים, שזה 
מאפשר להם לעשות את הפעולות בזמנים 
גמישים ושהם מרגישים שאנחנו ממש מכירים 

את המשפחה שלהם".
לא רק הורים מביעים הערכה. בתקופה 
האחרונה גם הממסד מחבק את שגיב פרידגוט. 
היא זכתה למענק פיתוח מהרשות לחדשנות 
בישראל ומענק מחקר מהאיחוד האירופי, 
הציגה תוצאות של התקדמות ילדים שהוריהם 
נעזרו באפליקציה בכנס של החברה העולמית 
לאוטיזם שהתקיים בבוסטון, ובדצמבר נאמה 
בוועדה לפיתוח בר־קיימא של האו"ם וקיבלה 
תגובות חמות מאוד. בנוסף, לאחרונה זכתה 
 האפליקציה בפרס הראשון בתחרות “+45 

־ונשים” של מכון מיראז’, לקידום יזמות וחדש
נות בקרב בני 45 ומעלה ונשים בכל הגילים.

ומה שלום ילדיך הפרטיים? †
־"מיכל והלל לומדים בבית ספר דמוקר

טי, ומשלבות שהכשרתי מלוות אותם. מיכל 
בכיתה ט', מדברת במשפטים קצרים ומאוד 
נהנית מהלימודים. הלל בכיתה ז'. הוא מדבר 
חופשי. שניהם בצופי ים. מיכל היא ממש 
דולפין, שוחה עם אביה בים הפתוח וחברה 
בחוג טריאתלון. הלל מתאמן עם אבא שלו 
בספורט אתגרי. כל יום חמישי הם רוכבים 
על אופני שטח, זה לצד זה, בהר חורשן. 

שלושת הילדים מיטיבי לכת. אנחנו 
משפחה שמטיילת בארץ ובעולם. 

־היישום של הטיפול הזה עם יל
־דינו שינה את חיינו. תחו

שת החיים חזרה לבית 
l ."שלנו

פרידגוט מ יכל 
)14 וחצי( הייתה תינוקת 
מהסרטים: ורבלית, מפותחת 
מילדים אחרים בני גילה, בעלת 
זיכרון מרשים ואוצר מילים עשיר - 
פעוטה מעוררת קנאה. אלא שבגיל שנה 
וארבעה חודשים הכל השתנה, ובהמשך 
התברר שהיא נמצאת על הרצף האוטיסטי. 
כשהייתה בת שנה וחצי הצטרפו למשפחה 
התאומים הלל ושירי, וגם הלל אובחן על 

-הרצף. ההורים הם פרופ' אהוד פרידגוט, מת
מטיקאי ממכון ויצמן, ורופאת הילדים ד"ר 
קרן שגיב פרידגוט, מייסדת ומנכ"לית חברת 
SocialMind לאימון דיגיטלי של הורים לילדים 

עם אוטיזם. 
שגיב פרידגוט )50(, תושבת פרדס חנה-
-כרכור, נולדה בתל-אביב וגדלה בהרצליה. הב

חירה ברפואה כמקצוע לחיים החלה בשירותה 
הצבאי כקצינת נפגעים, שחלק מתפקידה היה 
ליווי חיילים חולים ופצועים בבתי החולים. 
ב-2005, באמצע התמחות ברפואת ילדים בבית 
החולים וולפסון, נישאה לאהוד. כעבור שנתיים 
נולדה בכורתם, ובגיל עשרה חודשים נסעה 
המשפחה לרילוקיישן בטורונטו: שגיב פרידגוט 
לתת-התמחות בגסטרו-אנטרולוגיית ילדים 
ופרידגוט למשרת פרופסור באוניברסיטת 

טורונטו.
"מהרגע שמיכל נולדה, ניהלתי לה יומן. 
בגיל שבעה חודשים כתבתי: 'איזה יופי, את 

-זוחלת, חברותית, מסתכלת על הילדים בפא
רק...'. בגיל עשרה חודשים סיפרתי לה איך 
היא זוחלת לכלבים בגן המשחקים. בגיל שנה 
וחודש ספרנו לה אוצר מילים של 600 מילה. 
זה המון! יותר מתינוקות אחרים בני גילה. חבר 
שלנו התבדח שהיא יודעת את התנ"ך. בגיל 
שנה וארבעה חודשים היא ידעה אותיות וזכרה 

בעל פה ספרים שקראנו לה", מספרת אמה. 
"אבל בגיל הזה גם אמרתי לבעלי: 'אין לה 

-קשב משותף', המינוח הרפואי להצבעה והע
תקת מבט. כרופאת ילדים ידעתי שזה מעלה 
חשד לאוטיזם. שאלתי את בעלי: 'משהו מטריד 
אותך בקשר אליה?'. הוא ענה: 'שלא יהיו לה 

-חברים'. זה הטריד גם אותי, כי משהו בהת
גייסות שלה לאינטראקציה היה שונה. חשבתי 

שהיא תהיה חכמה-חנונית". 

הכל הולך 
להשתנות

כשמיכל הייתה כבת שנה וחצי נולדו 
שירי והלל, והמשפחה הגיעה לישראל, 
לחגוג את הולדתם. "גיסתי, שהיא 
מורה לחינוך מיוחד, ניגשה אליי 

-במסיבה ואמרה: 'מיכל איב
דה קשר עין'. קבעתי 
פגישה עם 

פסיכולוגית התפתחותית, והיא קבעה שלמיכל 
יש בעיית תקשורת. הבנתי שמדובר באוטיזם".

מה הרגשת באותו רגע? †
-"אבודה. ידעתי שכל חיי הולכים להשת

נות. פתאום כל הדברים ששמתי לב אליהם 
ולא היה להם שם, קיבלו שם. בחודש שנשאר 
עד שובנו לטורונטו, עקבתי אחרי התנהגותה. 
ראיתי שבכל פעם שאני מתקרבת אליה היא 
מסיטה מבט, כשאני קוראת לה היא לא מגיבה, 

לא מסתכלת לי בעיניים ועוד".
סיפרתם לסביבה הקרובה? †

"בהחלט. חזרנו לטורונטו, ואיך שנחתנו 
החלטנו לשוב ארצה. בעלי חזר לאוניברסיטה 
העברית, ואני נשארתי בבית בהחלטה להקדיש 
שנתיים למיכל, כי ידעתי שיש חלון הזדמנויות 

צר בגיל הרך שבו אפשר לקדם אותה".
מיכל התחילה ללמוד במעון יום תקשורתי 
ייעודי לפעוטות על הספקטרום, ובשעות אחר 
הצהריים שתי תרפיסטיות עבדו איתה בבית 
לפי תוכנית טיפולית של 
"היא  התנהגות.  מנחת 
שמחה מאוד מהפעילויות, 

-אבל לא התקדמה - בעי
-קר לא בתקשורת", מספ

רת אמה. כמי שאמונה על 

ספרות מקצועית, היא קראה את המחקרים 
העדכניים ביותר על אוטיזם: "גיליתי שמסוף 
שנות ה-80 יש פריצות דרך רבות בטיפול. 
הן מתבססות על שינויים קטנים בהתנהגות 
של המבוגר, כדי ליצור לילדים הזדמנויות 
למידה חווייתיות שמשנות את המוח שלהם 
ומובילות להאצה בהתפתחותם ולתפקוד טוב 
יותר בהווה ובעתיד". עם זאת, התברר לה 
שהמחקרים האלה לא משמשים את הקהילה. 
בעצם, הסיכוי של ילד אוטיסט לקבל טיפול 

חדשני כזה שואף לאפס.

עין פקוחה
כשנה וחצי אחרי לידת התאומים, שבה 

-שגיב פרידגוט לעבודה במשרה חלקית כרו
פאת ילדים במרפאת קופת חולים. במקביל 
המשיכה בתוכנית האינטנסיבית לקידומה של 
מיכל שעות רבות ביום. אבל אז התברר שמיכל 
אינה היחידה במשפחה עם אוטיזם. "כל הזמן 
הזה היינו עם עין פקוחה על שירי והלל, כי 
ידענו שכאחים של ילדה עם אוטיזם לכל אחד 
מהם יש 20% סיכון לפתח אוטיזם", היא אומרת.

־לבד מהסטטיסטיקה הייתה לך סיבה לח †
שוש?

-"התאומים הת
פתחו לפי הספר, אבל 

בגיל שנה וארבעה חודשים 
הלל התחיל יותר ויותר לשחק 

עם עצמו ופחות להסתכל על אחרים, 
-כולל שירי. לקחתי אותו למכון להת

פתחות הילד, שאמרו שאני 'משועממת 
ומחפשת צרות'. במכון אחר שמעתי תשובה 

דומה. כשלקחתי אותו למכון עם התמחות 
באוטיזם אמרו לי שאולי יש לו הפרעת קשב 
וריכוז, אבל אני ראיתי בהתנהגותו סימנים 
של חוסר הבנה תקשורתית. שירי והלל כבר 
היו בפעוטון רגיל, והכנסנו על חשבוננו סייעת 
שתעודד אותו לתקשר עם ילדים אחרים. בגיל 
שנתיים וארבעה חודשים קיבלנו את האישור 

-הרשמי לחששותינו: אכן מדובר באוטיזם. הר
גשתי שזה יותר מאסון כפול - אין לנו מספיק 
זמן ביום להקדיש לשניהם, אין לנו די כסף 
לכך, ולשירי אין אפילו אח אחד לשחק איתו 

כמו שצריך".
שגיב פרידגוט החלה ללמוד שיטת טיפול 
Pivotal Response Therapy, שפו-  מתקדמת,
תחה באוניברסיטת סנטה ברברה ומיושמת 
גם במחלקות באוניברסיטאות סטנפורד וייל. 
ב-2012 סיימה את כל שלבי הלימוד, וכיום 
היא מוסמכת בשיטת הטיפול הזו ומורשית 

להסמיך אחרים. 
מה הייחוד של השיטה? †

"השיטה לא רק מקדמת את הילדים, אלא 
-מעניקה להורים כלים מעשיים לפתח את יל

דיהם בשגרת היומיום בבית. היא מלמדת את 
המבוגר לשנות את התנהגותו האינטואיטיבית 

-כדי שהילד יחווה תקשורת כיפית, משמעו
תית ולא קשה וישתף פעולה באינטראקציות 
יומיומיות שגרתיות, כמו לגרוב גרביים, 
ללכת לסופרמרקט, לספר סיפור ולצחצח 
שיניים. השיטה מאפשרת להורים לבחון אם 
הם מיישמים את השיטה בצורה היעילה ביותר 

ולתקן את עצמם בכל פעולה".
תרגלת את השיטה על ילדייך? †

"בהחלט, היא הפכה לדרך חיים. מההתחלה, 
-כששיחקתי איתם, ניסיתי ליישם את ההתנה

גויות שמומלצות ליישום בכל אינטראקציה 
וצילמתי את עצמי איתם בטלפון. אחרי כל 
פעילות של עשר דקות הסתכלתי על הסרט, 
עברתי על כל אינטראקציה וראיתי אם יישמתי 
את ההמלצות. כבר במשחק ראיתי שהתגובות 
והתקשורת של מיכל והלל משתפרות, כאילו 
שקראו את המחקר", היא צוחקת. "די מהר 
הרגשתי שבכוחי לשלוט בכך שכל אחד מהם 
ייהנה מהתקשורת איתי, יגיב אליי, ידבר. 

-לראשונה ידעתי מה לעשות כדי לפ
תוח אותם אליי ולעודד אותם ליהנות 

מהאינטראקציה במקום להשתבלל. 
כשאתה מצליח לגרום לילד 

שלך לתקשר ולהשתתף 
הבית,  בחיי 

ילדים ומשפחה

כשגם הלל אובחן, 
הרגשתי שזה יותר 

מאסון כפול
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