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DIR/FloorTimeמודל ה

•D = Developmental  התפתחות-

•I = Individual difference  הבדלים אינדיבידואליים

•R = Relationship based מבוסס על קשר-

DIR -התיאוריה.

FloorTime-טכניקות משחק ספציפיות.



על המודל

.מודל התפתחותי השם את הילד ומשפחתו במרכז

מודל המתייחס ושם דגש לקשרים המשמעותיים של הילד  •
.עם הסובבים אותו

ההתפתחות היא למעשה תהליך של אינטראקציה  •
Interactive process.

אינטראקציה שתאפשר בטחון בחקירה ולמידה במידת  •
.היכולת של הילד



ההתפתחות התקינה מאופיינת ביכולת מולדת לעניין ואינטראקציה חברתית  

(.'יצור חברתי'התינוק נולד –שטרן )



על המודל

מתייחס לשלב ההתפתחותי של הילד ולא הגיל  •
.הכרונולוגי

בבסיס הבעיה ולא בסימפטומים שאנו , מתערב בגורם•
(?למה הפנה הגב. )רואים



הנחות יסוד התפתחותיות

ההתפתחות על תחומיה השונים מתרחשת בתוך ההקשר  •

.  של הקשרים בין הילד לדמויות המשמעותיות בחייו

הילדים מתפתחים הכי מהר בשנות חייהם הראשונות  •

כתוצר של האינטראקציה ביניהם לבין המטפלים בהם  

.והסובבים אותם



הנחות יסוד התפתחותיות

המשפחה  , הורים-המטפלים: חשיבות רבה לסביבה בה גדל הילד•

כל אלה תורמים ליחסים ולאינטראקציה  . תרבות, הקהילה, המורחבת

.ילד-של הורה

עוזרות בפיתוח שאר ( חברתיות-ריגשיות)סוגי האינטראקציות הללו •

חברה , משחק, קוגניציה, מוטוריקה, שפה: היכולות התפתחותיות

.לתחושת העצמי–והכי חשוב (  כישורים חברתיים)

במהלך שנת החיים הראשונה ההתפתחות הריגשית חברתית והשינויים 

.בהתפתחות הם דרמטיים



D – Developmental capacities
שלבים התפתחותיים/אבני דרך התפתחותיות

.וענין בעולם,  קשב, היכולת לוויסות-( חודשים0-3)שלב ראשון •

.התאהבות–תקשורת  הדדית -( חודשים2-6)שלב שני •

ויצירת , ומכוונתאינטראקציה רגשית -( חודשים4-9)שלב שלישי •
.מעגלי תקשורת

היווצרות תחושת העצמי ופתרון בעיות  -(חודשים9-18)שלב ארבע •
.חברתיות

שלבים מיוחדים של  –( חודשים18-42)שלבים חמש ושש  •
.הרגשית והמופשטת, הסימבוליתהחשיבתהתפתחות 



:חשוב לציין

השלבים נרכשים בזה אחר זה כאשר  , בהתפתחות הנורמטיבית•

ולא  )כל יכולת מצטרפת ליכולות הקודמות שנרכשו על ידי הילד 

(.  מחליפה אותן

.השלבים הנרכשים יוצרים אינטראקציות עם השלבים האחרים•

אם משהו קרה בשלב מוקדם : ממשיכים להיות קשרים בין השלבים-א "ז

הילד עדיין ממשיך לעבוד על נושאים התפתחותיים נוספים עם היכולות  

.  שיש לו

.נושא הוויסות שמלווה אותנו לאורך כל החיים-לדוגמא 



:חשוב לציין

ילדים ממשיכים להתפתח אך הקשר בין בהתפתחות שאינה תקינה•

.תחומי ההתפתחות השונים אינו תקין

.חלקימשיגים את השלבים לא לפי הסדר הרצוי ובאופן הילדים •

.בשלבים מוקדמים" בורות"קיימים •

מהתחומים ההתפתחותיים יכולים להיות עיכובים מאוד  בחלק •

,  המכלולאבל -להתפתח משמעותיים בשעה שיכולות אחרות יכולות 

(.תקשורתמאוד גבוהה אך ללא שפה ). ילד עם קושייש -הביחד

הבורות הללו מזכירים לנו היכן עלינו להתחיל בטיפול  

.ובמה להתמקד



I - Individual Differences
אינדוידואליםהבדלים 

:יכולות אינדיבידואליות השונות בין ילד לילד ל•

קליטה     עיבוד     תגובה

האופן בו הילד חווה את העולם  -פרופיל חושי •

.באמצעות ערוצי החוש



I - Individual Differences
(פרופיל חושי)

:עיבוד חושי ותגובה•

.רגישות יתר1.

.תת רגישות2.

.ישוחשיפוח3.

.יכולות קשב והתארגנות•



הבנת הפרופיל החושי

הבנת הפרופיל החושי האינדוידואלי של הילדים  יכולה  •

לשלוט בתחושות אותם  ( הורים ומטפלים)לעזור למטפלים 

מאפשרת הכוונה והתאמה של סגנון , הילדים פוגשים

,  קצב, עוצמה)בוגר /ההתייחסות והעבודה עם הילד

ובכך לעזור להם לממש את הפוטנציאל  ...( רצף, תדירות

.ההתפתחותי שלהם לאינטראקציה ולמידה באופן מיטבי



:נחשוב עלבמפגש עם הילדים

(הרבה–מעט )מידת הגרייה •

(חזקה–חלשה )עוצמת הגרייה •

(מה אורכה)משך הגרייה •

(באיזה תכיפות) תדירות•

(מהר–לאט )מהירות •

(מקרי–ריתמי )סינכרויזציה ומקצב •

(חד כיווני–דו כיווני )סימטריה •

(רחוק–קרוב )מיקום בחלל •



R – Relationship (Based)

תינוק לא יכול "..."אין כזה דבר כמו תינוק: ..."וויניקוט•
במהותו הוא חלק ממערכת  , ביסודו, להתקיים לבדו

..."יחסים

Relationships are central to development! 

הסביבה בה  , האינטראקציה בין הילד משפחתו הקרובה•
,  הורים. )יש להן השפעות משמעותיות על התפתחותו, גדל

(הקהילה, משפחה מורחבת, מטפלים אחרים





Floor Time
"זמן יחד"

המודל

:פלור טיים

ילדים  -לילדים ולא עם' דברים'לעשות 



'טיים-פלור'ב–1מספר " חוק"

Connection before correction 

/ה מראה/לפני שאתלהיות בקשר 

....מתקן/מלמד



Floor Time
"זמן יחד"

.DIR-טכניקת טיפול ייחודית למודל ה•

אל יוזמותיו  , תהליך בו המטפל מתגייס ומתחבר אל הילד•

במטרה ליצור באמצעותם  , תחומי העניין שלוואל 

.מעגלי תקשורת, הנאה משותפת, אינטראקציה הדדית

פתרון  , מוטיבציה, יוזמהאשר בעקבותם ניתן לעודד •

.חשיבה והנאה, בעיות

../../קורס באוניב/2015/קורס מדינות מתפתחות/מצגות DIR/video/סרטון לענת.MOV
../../קורס באוניב/2015/קורס מדינות מתפתחות/מצגות DIR/video/IMG_3757.MOV
וידיאו/קידן  בורח.wmv
וידיאו/קידן צוחק בקול.wmv


Floor Time-עקרונות ה

.Floor Timeזה המוטו של ": היכן שהילד נמצא" התחל"•

(.  תלמדו המון) התחל בלצפות בילד ": היה צופה"•
מה  ? לאן הילד הולך. השתמש בעיניים ובאינסטינקט שלך

מה קשה ? מה מושך את תשומת ליבו? הוא אוהב לעשות
?לו

הזמן  ...(": לא בימאי סרטים)הפוך להיות שותף למשחק "•
ברמה ההתפתחותית בה הוא  עצמך לפגוש את הילד 

.  נמצא

וידיאו/zlil/M2U00584.MPG
וידיאו/zlil/first 3 levels.mpg


Floor Time-עקרונות ה

שימוש בהבעות ריגשיות כדי למשוך תמיכה אפקטיבית •

.  את  הקשב והעניין של הילד ולהפכו לקשר משמעותי

.  להיות רגישים באיזה אפקט משתמשים עם איזה ילד

.מדי' נמוך'לא גבוהה מדי אך גם לא . למצוא האיזון

.  שטותייםלא לפחד להיות  •

.חשוב שתהיה הנאה בביחד•

.מהתפרצות' לא'מ, מכעס' הבהל'לא ל•

וידיאו/סרטים לעבודה מסכמת/קטעי וידיאו מספר 3 עם 'אבא מצחיק'/קטע 1 - מצאתי כדור.wmv
וידיאו/סרטים לעבודה מסכמת/קטעי וידיאו מספר 3 עם 'אבא מצחיק'


, דרך הבעות פניםביטוי של רגש •

.גוףמחוות ותנוחות , הבעות קוליות

AFFECT



(המשך)Floor Time-עקרונות ה

זה  ". עקוב אחר הנהגת הילד"ורק , שים את התכנית שלך בצד•
בכל עיסוק בו  , אומר להצטרף אליו בכל מקום בו הוא נמצא

לא חשוב אפילו אם זה נראה ומרגיש חסר משמעות  , הוא עסוק
.ונסה למשוך את הילד לשחק איתך

.  מהר מדי או לנסות יותר מדי" זוז"לא ל":  הכלהקצב קובע את "•
או ירגיש לחץ שייתכן ויוביל  , את העוצמה" יקלוט"הילד 

.  להתרחקותו

עם יותר מדי " תיתפס"אל " : צעצוע"יותר מכל טוב אתה "•
בעיקר בהתחלה כאביזר  , חשוב על צעצוע. צעצועים בסביבה

.  שיסייע ויתמוך באינטראקציה

וידיאו/Gal1.wmv


המשך

שהילד יצטרך 'בעיה'גם להתקיל את הביחד עם " מותר"•
(.אך לא על ידי תיסכול)להתמודד ולפתור 

-שאתם לא מבינים ' שחק אותה'אפשר ל•

“playing dumb”.

כל הזמן  . האינטראקציהברמתאם צריך אפשר לרדת •
ריגשי של הילד ולא על -לחשוב על הגיל ההתפתחותי

.הגיל הכרונולוגי

הצהיר 'אלא יותר ל, להשתדל לא לשאול שאלות•
.'הצהרות

.לתת משמעות להתנהגות•

.הצעצועים, מדי פעם לשנות הסביבה•

וידיאו/06.wmv
../DIR Aluteva 2009/סרטים נוי למצגת/נוי על הנדנדה ישן וקוקו נפלא למצגת.wmv


semi structuredטכניקה 
פתרון בעיות

,  שפתיות)המטרות תפקודיות ברורות •
(.תפקודיות, קוגניטיביות

'  צריך'בעיות שהילד , המטפל יוצר אתגרים•
.לפתור

המטרות שייקבעו יהיו רלוונטיות לשלב  •
יש  . )ההתפתחותי והמשמעותי בו נמצא הילד

(.מקום גם לשימוש בעבודה מובנת שתותאם לגיל ההתפתחותי

הניסיון לעורר את –גם בבסיס טכניקה זו •
.FT))היוזמה וההנעה של הילד 

../DIR Aluteva 2009/סרטים נוי למצגת/נוי פתרון בעיה שרפרפים.wmv


התכנית הטיפולית

.הסביבה בה חי, המשפחה, הילד•

.העצמת ההורה כמטפל העיקרי של הילד•

, ריפוי בעיסוק, פסיכולוג: מקצועי-עבודת צוות טיפולי רב•

.חינוך מיוחד, קלינאות תקשורת

.פעמים בשבוע קלינאית תקשורת3•

.פעמים בשבוע מרפאה בעיסוק3•

.דקות20-30–ביום FTמפגשי 8•

.עם ההורים והצוות המטפל( עם וידיאו)מפגשים קבועים •



תודה


