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  הקדמה והוראות למשתמש
  

  

  

מבוססת על תנועה שמקורה ביוזמה , שיתוק מוחיב) GMFCS(השיטה לסיווג תפקוד מוטורי גס 
הסיווג בת חמש  אמת המידה שהנחתה את פיתוח שיטת. מעברים וניידות, דגש על ישיבה תוך, עצמית
ההבחנה בין הרמות . יום- משמעותית בחיי היוםשתהא , בין רמה לרמה הייתה קביעת הבחנה, הרמות

, )או מקלות הליכה, קביים, הליכונים :כגון(ידניים ניידות הצורך בעזרי , על מגבלות תפקודיות מבוססת
ההבחנה בין רמה  .כות התנועהלאי במידה פחותה באופן ניכר ההבחנה מתייחסת. גלגלים עלאו ניידות 

I  לבין רמהII במיוחד בקרב פעוטות מתחת לגיל שנתיים, הבחנה בין הרמות האחרותפחות מהלטת בו.  
  
 מושגיםתוך הדגשת ה ,עבור בני נוער 12-18גיל  גם קבוצתכולל ) 2007(המורחב  GMFCS -ה
להיות , את המשתמשים בכלי זה אנו מעודדים). ICF(מוגבלות ובריאות , סיווג הבינלאומי לתפקודבש

מעשיהם על דיווח פי תצפיות או על גורמים אישיים לגורמי סביבה וערים להשפעה שעשויה להיות ל
את  הטוב ביותרהמייצגת באופן , הנו בקביעת הרמה GMFCS - המוקד של ה. נוערהילדים ובני ה של 

רגיל  בצועהדגש הנו על . י נוערילדים ובנ של ,תפקוד מוטורי גסבנוכחיות היכולות והמגבלות ה
ולא מה ידוע כי הם מסוגלים ) הלכה למעשה מה הם עושים, א"ז(ובקהילה , בבית הספר, ושגרתי בבית

 ולהמנעשל תפקוד מוטורי גס  נוכחילפיכך חשוב לסווג את הבצוע ה). מסוגלות(לעשות כשהם במיטבם 
   .שפורל פרוגנוזהממתן או  ,שיפוט של איכות התנועהמ
  
התיאורים של יכולות ומגבלות . 6מתארת את דרך הניידות האופיינית מגיל של כל רמה  הגדרהה

או  ה/ל ילדאת מכלול ההיבטים של תפקוד כ מתארים הם רחבים ואינם ,גיל קבוצתכל עבור תפקודיות 
ים מתא ,לכך עבראך מ, אשר אינו מסוגל לזחול על ידיו וברכיו, תינוק עם המיפלגיה, למשל. ה/נער

ולפיכך המרחק , הסולם הנו אורדינלי. Iיסווג ברמה , )וללכת דלמשל מסוגל להיעמ( Iלתיאור של רמה 
ילדים ובני נוער עם שיתוק מוחי אינם מחולקים באופן שווה בין  ,ןככמו ו בין הרמות השונות אינו שווה

מה הדומה ביותר ההבחנות בין כל זוג רמות על מנת לסייע בקביעת הר תמציתניתנת  .חמש הרמות
  .ה/נערה או ה/של הילד נוכחילתפקוד המוטורי הגס ה

  
במיוחד בתקופת הינקות והילדות , אנו יודעים כי הביטויים של תפקוד מוטורי גס הנם תלויי גיל

ילדים מתחת לגיל שנתיים  לא. הגיל קבוצותאחת מתיאור נפרד בכל לפיכך ניתן , לכל רמה. המוקדמת
 ףמשק, 12-18 גילה קבוצתו 6-12גיל ה קבוצתהתיאור של . חס על פי גיל מתוקןיש להתיי, שהנם פגים

) כגון מרחקים בבית הספר ובקהילה(את ההשפעה הפוטנציאלית שעשויה להיות לגורמי סביבה 
  .על אופני הניידות )כגון דרישות אנרגטיות והעדפות חברתיות(וגורמים אישיים 

  
סיווג התפקוד המוטורי הגס של , כעקרון מנחה, לפיכך. בלותנעשה מאמץ להדגיש יכולות על פני מג

יהיה באותה רמה או ברמת , כלשהירמה ים המתוארים בהמסוגלים לבצע את התפקוד ,ילדים ובני נוער
גס של ילדים ובני נוער שאינם מסוגלים לבצע את המוטורי התפקוד הסיווג  ,בדומה. תפקוד גבוהה יותר

  .זו תפקודיהיה מתחת לרמת , לשהיכברמה המתוארים התפקודים 
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  .פיזית בתוך ההליכון ה/נעראו הה /הילדאדם אחר שם את . ניידות התומך באגן ובגו עזר –גוף בתומך ההליכון 
  

  .שאינם תומכים בגו בזמן הליכה ,מי או אחוריוהליכון קד, קביים, מקל הליכה – ידניניידות  עזר
  

  .לנוע ה /נעראו ל ה/ילדמסייע לאדם אחר – סיוע פיזי
  

. באופן אקטיבי מוט הגוי או מתג אלקטרוני המאפשר ניידות עצמאית ה/מפעיל ה /נערה או ה/הילד – ניידות ממונעת
  .ניידות ממונעתל עזרסקוטר או סוג אחר של , בסיס הניידות יכול להיות כסא גלגלים

  
  .כדי לנוע ה/או ברגליו ה/בידיו ת/משתמש ה/נערה או ה/הילד –כסא גלגלים ידני

  
ה או /על מנת להסיע את הילד) או עגלת ילדים, טיולון, כסא גלגלים :כגון(הניידות  עזראדם אחר דוחף  את  – מובל

  .ממקום למקום ה/נערה
  

 ה/נערה או ה/הילד. אחרת מצויןאלא אם כן , ניידות עזריב ששימו לא נדרש סיוע פיזי מאדם אחר ולא נעשה –הולך 
  .)סדכגון (באורטוטיקה להשתמש  ה/עשוי

  
   ).או כסא גלגלים ממונע, כסא גלגלים ידני, טיולון(על גלגלים המאפשר תנועה כל עזר  – גלגלים עלניידות 

  
  
  
  

  ללא מגבלות ת/הולך  -  Iרמה 
  עם מגבלות ת/הולך  -  IIרמה 
  ידניניידות  עזרתוך שימוש ב ת/הולך  -  IIIרמה 
  להשתמש בניידות ממונעת ה/עשוי ;ניידות עצמית עם מגבלות  -  IVרמה 
  בכסא גלגלים ידני ת/בלמו  -  Vרמה 

  
  
  
  

  IIלרמה  Iהבחנה בין רמה 
הם  ;יווי משקלות בהליכה למרחקים ארוכים ובשיש מגבל IIברמה ובני נוער ילדים ל, Iברמה ובני נוער בהשוואה לילדים 
כאשר מטיילים  ,גלגלים עלניידות עשויים להזדקק ל ;לומדים ללכת לראשונההם כאשר  ידניניידות  עזרעשויים להזדקק ל

   .לרוץ ולקפוץיותר וירידה במדרגות ומתקשים  טיפוסל במעקה משתמשים ; למרחקים ארוכים מחוץ למבנה או בקהילה
  

  IIIלרמה  IIהבחנה בין רמה 
כזה מידי  עזרעל אף שהם עשויים להשתמש ב( 4אחרי גיל  ידניניידות  עזרמסוגלים ללכת ללא  IIני נוער ברמה ילדים וב

 גלגלים עלעל מנת ללכת בתוך מבנה ומשתמשים בניידות  ידניניידות  נזקקים לעזר IIIילדים ובני נוער ברמה . )פעם
  .מחוץ למבנה ובקהילה

  
  IVלרמה  IIIהבחנה בין רמה 

ם יותר במעברים יהם עצמאי. מתיישבים בעצמם או נזקקים לעזרה מעטה על מנת להתיישב IIIובני נוער ברמה ילדים 
 םאולם ניידות) עם תמיכה כ"בד(מתפקדים בישיבה  IVנוער ברמה ובני ילדים . ידניניידות  עזרוהולכים בסיוע , בעמידה
  .בכסא גלגלים ידני או ממונע יובלו על פי רוב IVילדים ובני נוער ברמה . מוגבלת העצמית

  
 Vלרמה  IVהבחנה בין רמה 

. מגבלות חמורות בשליטה על הראש והגו וזקוקים לסיוע פיזי ולטכנולוגיה מסייעת נרחבת Vלילדים ובני נוער ברמה 
 .  ללמוד להפעיל כסא גלגלים ממונע יםמסוגל הםניידות עצמית מושגת רק אם 
                                                                                                                                                   

 הגדרות אופרציונליות
 

רות כלליות לכל רמההגד  
 

 הבחנה בין הרמות
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 GMFCS-E&R  מורחבת ומשופרת-השיטה לסיווג תפקוד מוטורי גס
  
  
  

  
  

. פשיות להשתמש בחפציםחו הםעל הרצפה כששתי ידי יםישיבה ויושבלישיבה ומ לעבור יםמסוגל ותהפעוט    :Iרמה 
ועד חודשים  18בגיל . צעדים תוך תמיכה ברהיטים יםועושמושכים עצמם לעמידה , הםוברכי הםעל ידי יםזוחל ותהפעוט

  .ניידות עזרללא צורך בכל  כיםהול ותהפעוט ,לגיל שנתיים
  

 ותהפעוט. שיווי משקל שמירה עלוללתמיכה  הםבידי שלהשתמ יםאולם עשוי ,על הרצפה יושבים ותהפעוט    II:רמה 
  .ברהיטים תמיכהלעמידה ולעשות צעדים תוך  םלמשוך עצמ יםעשוי ותהפעוט. הםוברכי הםאו על ידי םעל גחונ יםזוחל

  
  .םעל גחונ קדמיםתומ כיםמתהפ ותהפעוט. רצפה כאשר הגב התחתון נתמך ישיבתעל  יםשומר ותהפעוט III:רמה 

  
עשויים מבטן לגב ו כיםהתהפמ ותהפעוט. בישיבת רצפהלתמיכה בגו  יםקקאולם נז ,שליטת ראש ותלפעוטIV:  רמה  

  .מגב לבטןלהתהפך 
  

 חכונגד ראש וגו  מנחלשמור על  יםמסוגל םאינ ותהפעוט. התנועבעל שליטה רצונית  ותמקש פיזיותה ותהמגבל :Vרמה 
  .התהפךלסיוע מבוגר על מנת ל יםזקוק ותהפעוט. הן בשכיבה על הבטן והן בישיבה ,הכובד

  
  
  
  
  

  
    

  
מישיבה לעבור  יםמסוגל יםהילד. חפציםבחופשיות לשימוש  הםידישתי על הרצפה כאשר  יםיושב יםהילד  I:רמה 

  .ללא צורך בעזרי ניידות כלשהם, מועדףניידות  אופןכ כיםהול יםהילד. ללא סיוע מבוגרישיבה ולעמוד לו
  

להשתמש חופשיות  הםקושי בשיווי משקל כאשר שתי ידי הםלעל הרצפה אולם עלול להיות  יםיושב יםהילד  :IIרמה 
 תחתם משטחכשהלעמידה  םעצמ כיםמוש יםהילד. עים ללא עזרת מבוגרישיבה מתבצולמעברים מישיבה . בחפצים

 יםרהיטים ומשתמשתוך תמיכה בהליכה צידית  כיםהול, זחילה רציפרוקלית, הםכיובר הםעל ידי יםזוחל יםהילד. יציב
  .מועדף הליכה כאופןות בעזרי נייד

  
להזדקק לסיוע מבוגר על מנת  יםועשוי 'Wישיבת 'בתכוף  תוך שמושרצפה שומרים על ישיבת  יםהילד :  IIIרמה 

כדרך העיקרית , )ותרציפרוקליתנועות רגליים לא ל כ"בד( הםוברכי הםאו על ידי םעל גחונ יםזוחל יםהילד. להתיישב
כת לל יםעשוי יםהילד. מרחקים קצרים וללכתיציב  משטחלעמידה על  םך עצמלמשו יםיכול יםהילד. יתלניידות עצמ

  .ותמרון לסבובסיוע מבוגר בו) הליכון( ידני ניידות עזרב יםנעזר םכשה ,בתוך מבנה ,למרחקים קצרים
  

ש ושיווי משקל ללא שימו שורלשמור על י יםמסוגל םאך אינ, תםושיבים אועל הרצפה כשמ יםיושב יםהילד  :IV רמה
ניידות עצמית למרחקים קצרים . לעיתים קרובות לעזרים מותאמים לישיבה ולעמידה יםזקוק יםהילד. לתמיכה הםבידי

  .)ללא תנועות רגליים רציפרוקליות( זחילה על הגחון או זחילה על הידיים והברכיים, גלגול אמצעותב אפשרית) בחדר(
  

כל . הכובד חכורצונית על התנועה ועל היכולת לשמור על שליטת ראש וגו נגד שליטה  ות מונעותהפיזי מגבלותה :Vרמה 
אינו מפצה באופן מלא על המגבלות  מסייעתהשמוש בציוד מותאם ובטכנולוגיה . תחומי התפקוד המוטורי מוגבלים

ידות עצמית יש ילדים המשיגים ני. יםבלמו םעצמאית וה תנועהאין אפשרות ל יםלילד. התפקודיות בישיבה ובעמידה
  .רחבותבעזרת כסא גלגלים ממונע עם התאמות נ

  
  
  
  
  

 לפני יום הולדת שנתיים
 

4בין יום הולדת שנתיים ליום הולדת   
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לעבור מהרצפה ומישיבה  יםמסוגל יםהילד. ללא עזרת ידיים יואל כסא ולשבת עלו מכסאעבור ל יםמסוגל יםהילד  :Iרמה 
 נראים ניצני. מדרגות ועוליםבתוך מבנה ומחוץ למבנה  כיםלהו יםהילד. בחפצים כתמיכהללא צורך  ,על כסא לעמידה

  .ריצה וקפיצהיכולת 
לעבור מישיבה על הרצפה  יםיכול יםהילד. חופשיות לשימוש בחפצים הםעל כסא כאשר שתי ידי יםיושב יםהילד : IIרמה 

 יםהילד. הםידי סיועב להעמדעל מנת לבסיס יציב קרובות  לעתים יםאולם נזקק ,ומישיבה על כסא לעמידהלעמידה 
 יםהילד. ישריםעל משטחים  צועדיםכש, ולמרחקים קצרים גם בחוץ ,בתוך מבנה יםידניניידות  עזריבללא צורך  כיםהול

  .לרוץ ולקפוץ יםמסוגל םבמעקה אך אינ חיזהא תוךמדרגות  עולים
. מלימקסילהזדקק לתמיכה באגן או בגו על מנת לאפשר תפקוד ידיים  יםעל כסא רגיל אך עשוי יםיושב יםהילד :  IIIרמה 
 עזרעם  כיםהול יםהילד. להעמדיציב על מנת אחיזה במשטח  תוך שמוש ,לעבור מכסא ואל הכסא יםגלמסו יםהילד

 ,המרחקים ארוכיםכאשר  ,לעתים תכופות יםמוסע יםהילד. על מדרגות בסיוע מבוגר מטפסיםו ישרעל משטח  ידניניידות 
  .מישוריאו כאשר המשטח בחוץ אינו 

. גו ולאפשר תפקוד ידיים מקסימלילישיבה מותאמת על מנת לתמוך ב יםם זקוקעל כסא אול יםיושב יםהילד  :IVרמה 
בעזרת  םאו למשוך עצמ ןלהישע יםמשטח יציב שעליו יכול עזרתאו ב ,לעבור מכסא ואליו בסיוע מבוגר יםיכול יםהילד

להסתובב  יםקשמתאולם , ללכת מרחק קצר עם הליכון ובהשגחת מבוגר יםמסוגל יםהילד ,המיטביבמקרה . יםידיה
להגיע לניידות  יםעשוי יםילדה. קהילהב םכשה יםסעמו יםהילד. מישורי משטח לאה כאשרולשמור על שיווי משקל 

  .עצמאית באמצעות כסא גלגלים ממונע
כל . תנועה ואת היכולת לשמור על שליטת ראש וגו כנגד כח הכובדבהליקוי הפיזי מגביל את השליטה הרצונית  :Vרמה 

אינו מפצה על כל המגבלות , מסייעתמותאמים וטכנולוגיה  בעזריםהשמוש . תפקוד מוטורי מוגבליםהתחומים של 
ילדים היכולים להגיע לניידות יש . יםסעמו םוהאין יכולת תנועה עצמאית  Vברמה  יםלילד. התפקודיות בישיבה ובעמידה

  .אמצעות כסא גלגלים ממונע עם התאמות נרחבותבעצמית 
  
  
  

    
הילדים יכולים לעלות ולרדת מאבן שפה ללא סיוע פיזי . בחוץ ובקהילה, בבית הספר, בבית כיםהול יםלדהי  :Iרמה 

משקל השיווי , אולם המהירות ,לרוץ ולקפוץ יםמסוגל םמיומנויות מוטוריות גסות והלילדים . ומדרגות ללא שמוש במעקה
ת וספורט על פי בחירתם האישית ועל פי גורמי הילדים יכולים להשתתף בפעילויות פיזיו. קואורדינציה פחותיםהו

  .הסביבה
הם עשויים לחוות קושי בהליכה למרחק ארוך ובשמירה על שיווי משקל כאשר . ברב הסביבות כיםהול יםהילד  :IIרמה 

ולרדת מדרגות תוך  טפסהילדים יכולים ל. או כאשר נושאים חפצים, בהליכה במקומות צפופים וצרים, אינו סלולהמשטח 
או , ניידות ידני עזר, הילדים יכולים ללכת בעזרת סיוע פיזי, בחוץ ובקהילה. או עם סיוע פיזי כשאין מעקה, חיזה במעקהא

לילדים יכולת מינימלית לבצע מיומנויות מוטוריות , במקרה המיטבי. גלגלים למרחקים ארוכים אמצעי ניידות עלשמוש ב
לחייב התאמות שיאפשרו השתתפות בפעילויות פיזיות  נויות אלה עשויותמגבלות בבצוע מיומה. גסות כגון ריצה וקפיצה

  .וספורט
הם עשויים להזדקק , כשהם ישובים. ברב האיזורים שבתוך מבנה  ,ניידות ידני עזרתוך שמוש ב כיםהול יםהילד :IIIרמה 

נדרש סיוע פיזי של , דהלמעברים מישיבה לעמידה ומישיבה על הרצפה לעמי. לחגורת מושב לישור האגן ושיווי משקל
הילדים יכולים לטפס . ניידות על גלגלים עזרהילדים משתמשים ב, למרחקים ארוכים. תמיכההמשמש משטח של ם או אד

אשר יאפשרו  ,מגבלות בהליכה עשויות לחייב התאמות. בהשגחה או בסיוע פיזי, ולרדת מדרגות תוך אחיזה במעקה
  .לל הנעה עצמית של כסא גלגלים ידני או ניידות ממונעתכו, השתתפות בפעילויות פיזיות וספורט

לילדים נדרשים . או בניידות ממונעת ברב הסביבות ,הילדים משתמשים באופני ניידות הדורשים סיוע פיזי  :IVרמה 
מתקדמים , מתגלגלים(בבית מתניידים הילדים על הרצפה . הושבה מותאמת לשליטת אגן וגו וסיוע פיזי לרוב המעברים

כששמים אותם בהליכון . או משתמשים בניידות ממונעת ,צועדים למרחקים קצרים עם סיוע פיזי, )ל הגחון או זוחליםע
הילדים מוסעים בכסא גלגלים , בחוץ ובקהילה, בבית הספר. הם עשויים להשתמש בו בבית או בבית הספר, תומך גוף

ת התאמות שיאפשרו לילדים להשתתף בפעילויות פיזיות המגבלות בניידות מצריכו. ידני או משתמשים בניידות ממונעת
  .או ניידות ממונעת/יוע פיזי וסכולל , וספורט

הילדים מוגבלים ביכולתם לשמור על מנח ראש וגו כנגד כוח . הילדים מוסעים בכסא גלגלים ידני ברב הסביבות V:רמה 
, או ניידות/עמידה ו, ישיבה, עת לשיפור ישור הראשנעשה שמוש בטכנולוגיה מסיי. תנועות ידיים ורגלייםבהכובד ולשלוט 

הילדים , בבית. המעברים דורשים סיוע פיזי מלא של מבוגר. אולם לא ניתן לפצות באופן מלא על המגבלות בעזרת ציוד
ניידות באמצעות הילדים יכולים להגיע לניידות עצמית . י מבוגר"או שנשאים ע, יכולים לעבור מרחק קצר על הרצפה

המגבלות בניידות מצריכות התאמות שתאפשרנה  .נעת עם התאמות נרחבות בישיבה ושליטה בעזרי הנגישותממו
  .השתתפות בפעילויות פיזיות וספורט כולל סיוע פיזי ושמוש בניידות ממונעת
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ללא סיוע פיזי  פהאבן שבני הנוער מסוגלים לעלות ולרדת . בחוץ ובקהילה, בבית הספר, בני הנוער הולכים בבית :Iרמה 
שיווי המשקל , אולם המהירות, בני הנוער מבצעים פעולות מוטוריות גסות כגון ריצה וקפיצה. ומדרגות ללא שמוש במעקה

בני הנוער עשויים להשתתף בפעילות גופנית וספורט בהתאם לבחירותיהם האישיות ולגורמי . והקואורדינציה מוגבלים
  .סביבה

  
מזג אויר , מגבלות זמן, רחק גדולמ, משתניםכגון משטחים (גורמי סביבה . ם ברב הסביבותבני הנוער הולכי II:רמה 

עשויים בני הנוער ללכת  ,בעבודה ואבבית הספר . הניידותאופן משפיעים על בחירת , והעדפות אישיות) חברתית וקבלה
 ,ניידות על גלגלים עזרלהשתמש ב רבחוץ ובקהילה עשויים בני הנוע. מסיבות בטיחותיות ידניניידות  עזרתוך שמוש ב

מגבלות . במידה שאין מעקה ,סיוע פיזיבאו  ,ויורדים מדרגות תוך אחיזה במעקה מטפסיםבני הנוער  .למרחקים ארוכים
  .עשויות לחייב התאמות על מנת לאפשר השתתפות בפעילות גופנית או בספורט ,בבצוע של מיומנויות מוטוריות גסות

  
 IIIברמה  בני נוער, בהשוואה לבני נוער ברמות האחרות. ידניניידות  זרעמסוגלים ללכת תוך שמוש ב בני הנוער :IIIרמה 

יתכן , הם ישוביםכאשר  .גורמי סביבה וגורמים אישיים, ביכולת הפיזית מותניתה, מראים שונות רבה יותר באופני ניידות
, הרצפה לעמידהישיבה על ם מישיבה לעמידה ומלבצוע מעברי. לישור האגן ושיווי משקל מושבכי יזדקקו לחגורת 

בעצמם כסא  הניעיכולים בני הנוער ל, בבית הספר. תמיכההמשמש משטח נזקקים בני הנוער לסיוע פיזי מאדם או 
מוסעים בני הנוער בכסא גלגלים ידני או שמשתמשים , בחוץ ובקהילה. או להשתמש בכסא גלגלים ממונע, יגלגלים ידנ

המגבלות . יעם השגחה או בסיוע פיז ,ולרדת מדרגות תוך אחיזה במעקה טפסבני הנוער יכולים ל. נעבכסא גלגלים ממו
כולל הפעלה עצמית של כסא גלגלים ידני , ות בפעילות גופנית וספורטהתאמות שיאפשרו השתתפבהליכה עשויות לחייב 

  .או ממונע
  

יש . נזקקים להושבה מותאמת לשליטה באגן ובגוהם . בני הנוער משתמשים בכסא גלגלים ברב הסביבות  :IVרמה 
למעברים  סיועכ, םבני הנוער עשויים לשאת משקל על רגליה. צורך בסיוע של אדם נוסף או שניים לצורך מעברים

השתמש בהליכון התומך או ל, תמש בכסא גלגליםלהש, סיוע פיזיבמרחק קצר ללכת  מסוגלים הם .העמדות הדורשים
 הם, כאשר אין בהישג יד כסא גלגלים ממונע. בני הנוער מסוגלים להפעיל כסא גלגלים ממונע. בו שמים אותםאם  ,בגוף

התאמות אשר יאפשרו השתתפות בפעילות גופנית  צריכותהמגבלות בניידות מ. מוסעים בעזרת כסא גלגלים ידני
 .או ניידות ממונעת/כולל סיוע פיזי ו, טוספור

 
הם מוגבלים ביכולת לשמור על מנח ראש וגו כנגד כח . לגלים ידני בכל הסביבותבכסא ג בליםבני הנוער מו  V:רמה 

 ,ישיבה, נעשה שמוש בטכנולוגיה מסייעת על מנת לשפר את ישור הראש. הכובד וביכולת לשלוט בתנועות ידיים ורגליים
 בעזרתאו סיוע  ,וסף או שנייםנדרש סיוע פיזי מאדם נ. אולם לא ניתן לפצות על כל המגבלות בעזרת ציוד, עמידה וניידות

עם התאמות נרחבות  ,כסא גלגלים ממונעבבני הנוער עשויים להשתמש בניידות עצמית . מנוף מכאני לצורך מעברים
עילות פיזית המגבלות בניידות מחייבות התאמות על מנת שתתאפשר השתתפות בפ. ושליטה בעזרי הנגישותבהושבה 

 .ידות ממונעתסיוע פיזי ושמוש בני כולל, וספורט
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