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 יה. יאבני דרך בהתפתחות לילדים עם לקויות רא
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 שפה ותקשורת הבנה וחשיבה מוטוריקה גסה מוטוריקה עדינה גיל
לידה 

 3עד 
 חודשים

 משחק בידיים

 משתמש בידיים בצורה מכוונת

 מצליח להחזיק בחפץ ששמים ביד

 משחקים שיוצרים רעשמשחק עם 

מחזיק ראש זקוף כאשר 

 מעבירים אותו

מרים ראש כאשר משכיבים 

 אותו על הבטן

 האמותמרים את גופו על ידי 
כאשר משכיבים אותו על הבטן    
)ככל שהלקות חמורה יותר יתכן 

שזה רק יקרה אחרי מעבר 
 מהגב לבטן(

 מזהה את המטפל העיקרי

 משחק עם רעשן

 גיש הפרעהבוכה כאשר רעב או מר

בכי שונה יללות/בכי סלקטיבי )

 צרכים שונים(עבור 

 מגיב לקולות מוכרים

 מגיב לרעשים פתאומיים

קשוב  -שמיעה סלקטיבית
לצלילים מוכרים ומתעלם 

 .מאחרים

4-6 

 
 חודשים

מושיט יד )לא ידיים( לכיוון חפץ 

 שנמצא במגע עם גופו

 מכניס חפצים לפה

לתפוס משתמש בקצוות האצבעות 

 עצמים קטנים

 מעביר חפצים מיד ליד

מעביר חפצים לכיוון קו האמצע 

 )של הגוף(

 מוציא חפצים מכלי

 יושב עם תמיכה

 מתגלגל מבטן לגב וגם ההפך

מתרומם למצב של עמידה עם 

 מחזיקים לו ידיים

מתקדם על ידי זחילה או דרך 
 כלשהיא

 מסתובב לכיוון של צליל או רעש

 מכניס חפצים לפה

 העדפה בצעצועים אמבט

את גופו או ראשו מסובב 

לכיוון מקור הרעש ) לכיוון מה 

 ששומע(

 צלילים שונים 3 מפיק

מחקה לפחות צליל אחד 
הקיים ברפרטואר ההפקות 

 שלו



 

   
יהירא   ולקות   עיוורון  עם  ילדים למען  מקצועית   בנדט לחדשנות  מרי   תכנית  

THE MARY BENDET INNOVATION PROGRAM FOR BLIND AND VISUALLY IMPAIRED CHILDREN 

 

 שפה ותקשורת הבנה וחשיבה מוטוריקה גסה מוטוריקה עדינה גיל
7-9 

 חודשים
 בודק מרקמים שונים

 מכניס חפצים לתוך כלי

 מושך חוט שמפעיל צעצוע

 משחק "מחי מחי כפיים"

)אחרי תמיכה  יושב לבד ויציב

 בתנוחת הישיבה(

 מתרומם בעצמו לעמדת ישיבה

מתרומם לעמידה בעזרת 

 חפצים )ריהוט(

מנסה ללכת בעזרת מלווה 

 )מחזיקים לו יד(

זוחל קדימה על ידיים ובירכיים 

 לפחות מטר 

מצליח לצעוד קדימה כאשר 

 אוחזים בידו

 מתיישב

 מתכופף להרים חפצים

 הולך הצידה בעזרת ריהוט

 פסיעות 3צועד לבד לפחות 

צדדי -צועד לבד עם שילוב דו

 5)קואורדינציה( מוצלח לפחות 

 פסיעות

מזיז הצידה חפצים קטנים 

 שעומדים בדרכו

 בודק מרקמים שונים

 מגלה צעצוע שמוסתר

 מושך חוט להפעיל צעצוע

שנשמט מידו וכבר לזמן קצר מחפש חפץ 

 לא נמצא במגע עם גופו

 מושיט יד לכיוון חפץ על בסיס צליל בלבד

 מכניס חפץ לתוך כלי בעקבות בקשה/ציווי

מצליח ליצר חיבורים של 

 הברות )גה גה, בה בה(

מזהה או מגיב לקולות או 

 מילים מוכרים

משתתף או מציג הבנה 
 במשחק מוכר )לדיג': קוקו(

10-12 
 חודשים

מצליח להכניס יתד )דוק( לתוך חור 
 מספר פעמים ברצף

מתקרב אל אנשים או מבצע תנועה כאשר 

 קוראים לו

מצליח למצוא עצם קבוע )באופן מתמיד( 

 כגון כיסא, שולחן וכדומה

 מכניס מספר חפצים לתוך כלי

מתחיל להבין שעצם עדיין קיים גם כאשר 

לדעת הרוב, יכולת זו   -כבר לא רואים אותו

 חודשים 24לה רק בגיל בש

 מצליח לפטור בעיות/משימות פשוטות

 מתחיל להבין את הקשר בין גורם ותוצאה

בג'סטות כדי משתמש 

לתקשר )מצביע על חפץ 

שמעוניין בו, הודף מעליו חפץ 

)... 

 מגיב נכון לבקשות מוכרות

 מתחיל לתת שמות לעצמים

ממלמל באינטונציה התואמת 

 דיבור רגיל 
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מסתובב בבית או בחצר בצורה 

 חופשית 

 ללא תמיכה -עומד לבד

 
13-15 

 חודשים
מצליח לנווט סביב מכשולים  

 גדולים

 עולה ויורד מדרגות עם עזרה

משתמש בשני עצמים קשורים בפעולה 

 משולבת )מקלות וטוף(

משתמש בחפצים לפעולות של מיומנות 

 לסרוק שיער, לשים שרשרת וכדומה -יומית

שתי מילים לפחות משתמש ב

 בצורה נכונה

מציג תגובה מתאימה לבקשה 

או שם של פעילות מוכרת 

)לדוג': ניגש לשבת כאשר 

 אומרים שיש מפגש(

 מחקה לפחות מילה אחת
 חודשים 19-16

משתמש במילים כדי להבהיר 

 את צרכיו

משליו שימוש במילים 
ובג'סטות )לדוג': אומר לא 

  ומניד ראש(
משתמש בשמונה מילים 

 בצורה נכונה
22-24 

 חודשים
מצליח לבנות מגדל מקוביות )או 

 חפצים( גדולים
מבין שעצם עדיין קיים גם כאשר כבר לא  (squatsמשתופף )

 רואים

 מצליח לראות התאמות בין חפצים

 עליה בהתמדת ריכוז בפעולות/משחקים

 2-3משתמש במשפטים עם 
 מילים
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משתמש בידיים למשימות  שנים 3

 מורכבות

 כדורזורק ותופס 

 רץ

 קופץ

 מטפס

 מכניס צורות לחורים המתאימים

 מצליח למיין חפצים לקבוצות דומות

 מפרק וגם להרכיב בחזרה חפצים

 מבין רוב שפה פשוטה

 מתקשר בצורה ברורה

4-5 
 שנים

 מצליח לצעוד אחורה בקלות מעתיק צורות פשוטות

 קופץ על רגל אחת

 עוקב בהצלחה אחרי סדרת הוראות

 מצליח בהרכבות )פוזלים( פשוטות 

 מבין מושג של ספירת עצמים

 משוחח על מה שהוא עשה

 שואל המון שאלות

 
 

 

Sources for Developmental Milestones 

1. Developmental Guidelines for Infants with Visual Impairments, 2nd Edition. Authored by Drs. Amanda Hall Lueck, Deborah 

Chen, Linda S. Kekelis, and Elizabeth Hartmann 

 
2. Helping Children Who Are Blind (Early Assistance Series for Children With Disabilities) 1st Edition by Sandy 
Niemann  (Author), Namita Jacob  (Author), Heidi Broner 

3. Children with Visual Impairments: A Parent's Guide by M. Cay Holbrook (Editor) 

4. Vision: Its Development In Infant & Child by Arnold Gesell  (Author), Francis L. Ilg (Author), Glenna E. Bullis (Author) 

5. The Oregon Project 

 
 

https://www.amazon.com/Sandy-Niemann/e/B001JS43KA/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Sandy-Niemann/e/B001JS43KA/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Namita-Jacob/e/B0043ZK7KG/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Heidi+Broner&search-alias=books&field-author=Heidi+Broner&sort=relevancerank
https://www.barnesandnoble.com/s/%22M.%20Cay%20Holbrook%22;jsessionid=E6F692D2979F9C629E144FA25D1D6A44.prodny_store01-atgap04?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
https://www.amazon.com/Arnold-Gesell/e/B001H9VHPU/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Francis+L.+Ilg&search-alias=books&field-author=Francis+L.+Ilg&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Glenna+E.+Bullis&search-alias=books&field-author=Glenna+E.+Bullis&sort=relevancerank

