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 )GMFMדף ניקוד למדידת תפקוד המוטוריקה הגסה (
 )GMFM-66-ו GMFM-88(דירוג 

 
   שם הילד:

 
 

   תאריך ביצוע ההערכה:
 יום / חודש / שנה

 
   תאריך הלידה:

 יום / חודש / שנה
 

   גיל כרונולוגי:
 / שנה יום / חודש

 

   מספר זיהוי:
 
 

 :GMFCS1רמת 
 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
 
 

 שם מבצע ההערכה:
 
  

 
 תנאי הבדיקה (כגון החדר, הלבוש, השעה, אנשים אחרים הנוכחים בבדיקה):

 
  
 

 
GMFM  הוא כלי תצפיתי מתוקנן שתוכנן ואושר לשם הערכת השינוי בתפקוד המוטוריקה הגסה, לאורך זמן, בקרב ילדים עם שיתוק

מוחין. סולם הניקוד אמור להוות קו מנחה כללי. עם זאת, רוב הפריטים כוללים תיאורים ספציפיים עבור כל ניקוד. חובה להשתמש 
 קוד של כל פריט.בהנחיות הכלולות במדריך זה למתן הני

 = אינו מתחיל כלל 0 סולם הניקוד
 = מתחיל 1
 = משלים חלקית  2
 = משלים 3
 *]GMAE-2) [משמש לניקוד NT(או להשאיר ריק) = לא נבדק ( 9

), עליך לשים לב כי יש הבדל בין GMFM-66 )GMAEבעת השימוש בתוכנה להערכת יכולת 
 ).NTלבין פריט שלא נבדק (" (הילד אינו מתחיל כלל) 0ניקוד אמיתי של "

 
 CanChildהזמינה בחנות  GMFM App+-. היא כלולה בGMAE-3הינה  GMFM-66הגרסה המדויקת ביותר של תוכנית הניקוד של 

)https://www.canchild.ca/en/shop.(  2הגרסה-GMAE  זמינה באתרwww.canchild.ca  אך אינה מותאמת למערכות ההפעלה
לבד, שנבדקים ללא נעליים, אביזרי תמיכה משמשת להערכת ילדים עם שיתוק מוחין ב GMFM-66של המחשבים החדשים. 

 אורתופדיים או עזרים.
 
 
 

 פרטי הקשר של קבוצת המחקר:
CanChild Centre for Childhood Disability Research,  
Institute for Applied Health Sciences, McMaster University, 
1400 Main St. W., Room 408, 
Hamilton, ON Canada L8S 1C7 

 www.canchild.ca אתר אינטרנט: canchild@mcmaster.caדוא"ל: 

 

 
 
). al Palisano et )2008.(מורחב ומתוקן) נמצאות במקור  E&R-GMFCSהינה דירוג של חומרת התפקוד המוטורי. ההגדרות עבור  GMFCSרמת 1

Developmental Medicine & Child Neurology .50:744-750  ובתוכנת הניקודGMAE-3. 
ER.pdf-http://motorgrowth.canchild.ca/en/GMFCS/resources/GMFCS 

 
  

https://www.canchild.ca/en/shop/38-the-gross-motor-function-measure-app
https://www.canchild.ca/en/resources/191-gross-motor-ability-estimator-gmae-2-scoring-software-for-the-gmfm
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 ), הקף בעיגול את מספר הפריט בעמודה השמאליתNTאם פריט מסוים לא נבדק () בניקוד המתאים: Xסמן (
 NT ניקוד א': שכיבה והתהפכות  פריט

 .0 1 2 3 1  .................... מסובב את הראש עם הגפיים באופן סימטרישוכב על הגב, ראש במרכז הגוף:  .1 
 .0 1 2 3 2  .................  אצבעות שתי הידיים נוגעות זו בזו מביא את הידיים למרכז הגוף כאשרשוכב על הגב:  .2 *
 .45º ..........................................................  0 1 2 3 3 מרים את הראש בזווית שלשוכב על הגב:  .3 
 .0 1 2 3 4  ........................................................ עד הסוף ימיןירך וברך  את מקפלשוכב על הגב:  .4 
 .0 1 2 3 5  ....................................................  עד הסוף שמאלירך וברך את  מקפלשוכב על הגב:  .5 
 .0 1 2 3 6  ..................  , כאשר היד עוברת את מרכז הגוף לעבר צעצועימיןזרוע  את מושיטשוכב על הגב:  .6 *
 .0 1 2 3 7  ...............  , כאשר היד עוברת את מרכז הגוף לעבר צעצועשמאלזרוע  את מושיטשוכב על הגב:  .7 *
 .0 1 2 3 8  ........................................................  ימין צד מתהפך מהגב לבטן דרךשוכב על הגב:  .8 
 .0 1 2 3 9  .....................................................  שמאל צד מתהפך מהגב לבטן דרךשוכב על הגב:  .9 
 .0 1 2 3 10  .............................................................. מרים את הראש כלפי מעלהשוכב על הבטן:  .10 *
מרים את הראש כלפי מעלה, שוכב על הבטן כשהזרועות מרימות את הגוף מהקרקע:  .11 

  ........................................................................... ישרים, חזה מורם מהקרקע מרפקים
0 1 2 3 11. 

ימין,  מפעיל משקל על זרועשוכב על הבטן כשהזרועות מרימות את הגוף מהקרקע:  .12 
  ........................................................................  במלואה את היד השנייה לפנים מיישר

0 1 2 3 12. 

שמאל,  מפעיל משקל על זרועשוכב על הבטן כשהזרועות מרימות את הגוף מהקרקע:  .13 
  ........................................................................  במלואה את היד השנייה לפנים מיישר

0 1 2 3 13. 

 .0 1 2 3 14  .......................................................  ימין צד מתהפך מהבטן לגב דרךשוכב על הבטן:  .14 
 .0 1 2 3 15  .................................................... שמאל צד מתהפך מהבטן לגב דרךשוכב על הבטן:  .15 
 .0 1 2 3 16  ............................................  באמצעות הגפייםלצד ימין  90º מסתובבשוכב על הבטן:  .16 
 .0 1 2 3 17  ......................................... באמצעות הגפייםלצד שמאל  90º מסתובבשוכב על הבטן:  .17 
   ניקוד כולל חלק א'  
 

 NT ניקוד ב': ישיבה  פריט
מושך עצמו כלפי מעלה למצב ישיבה עם שליטה שוכב על הגב, הבוחן תופס את הידיים:  .18 *

  .................................................................................................. הראש בתנועת
0 1 2 3 18. 

 .0 1 2 3 19  ....................................................  מגיע למצב ישיבהימין,  לצד מתגלגלשוכב על הגב:  .19 
 .0 1 2 3 20  ................................................  מגיע למצב ישיבהשמאל,  לצד מתגלגלשוכב על הגב:  .20 
מרים את הראש כלפי מעלה, נשאר בתנוחה ידי המטפל: -יושב על המזרן, בית החזה נתמך על .21 *

  .................................................................................................  שניות 3למשך 
0 1 2 3 21 . 

הגוף,  מרים את ראשו לכיוון מרכזידי המטפל: -יושב על המזרן, בית החזה נתמך על .22 *
  ..............................................................................  שניות 10 בתנוחה למשך נשאר

0 1 2 3 22 . 

 . 0 1 2 3 23  ..................................  שניות 5 נשאר בתנוחה למשךיושב על המזרן בתמיכת היד/יים:  .23 *
 . 0 1 2 3 24  ....................................  שניות 3 נשאר בתנוחה ללא תמיכת הידיים למשךיושב על המזרן:  .24 *
נשען קדימה, נוגע בצעצוע וחוזר למצב ישיבה ללא תמיכה יושב על המזרן עם צעצוע קטן לפניו:  .25 *

  ................................................................................................ היד הנגדית  של
0 1 2 3 25 . 

 . 0 1 2 3 26  ...  של הילד, וחוזר למצב ההתחלתיהימני  מאחורי צדו 45º נוגע בצעצוע הממוקםיושב על המזרן:  .26 *
 . 0 1 2 3 27  של הילד, וחוזר למצב ההתחלתיהשמאלי  מאחורי צדו 45º בצעצוע הממוקםנוגע יושב על המזרן:  .27 *
 .0 1 2 3 28  ......  שניות 5 נשאר בתנוחה ללא תמיכת הידיים למשךיושב כאשר משקל גופו נוטה לצד ימין:  .28 
 .0 1 2 3 29  ..  שניות 5 למשךנשאר בתנוחה ללא תמיכת הידיים יושב כאשר משקל גופו נוטה לצד שמאל:  .29 
 . 0 1 2 3 30  .....................................................  נשכב על הבטן עם שליטה בתנועהיושב על המזרן:  .30 *
 . 0 1 2 3 31  .................. ימין  דרך צדארבע  מגיע למצב זחילה עליושב על המזרן עם הרגליים לפנים:  .31 *
 . 0 1 2 3 32  .............. שמאל  דרך צדארבע  מגיע למצב זחילה עליושב על המזרן עם הרגליים לפנים:  .32 *
 . 0 1 2 3 33  .........................................  מבלי להיעזר בידיים 90º מסתובב בזווית שליושב על המזרן:  .33 
 . 0 1 2 3 34  .................... שניות 10 נשאר בתנוחה, ללא תמיכה של הידיים והרגליים למשךיושב על ספסל:  .34 *
 . 0 1 2 3 35  ............................................................................  מתיישב על ספסל קטןבעמידה:  .35 *
 . 0 1 2 3 36  ...........................................................................  מתיישב על ספסל קטןמהרצפה:  .36 *
 . 0 1 2 3 37  ..........................................................................  מתיישב על ספסל גדולמהרצפה:  .37 *

   ניקוד כולל חלק ב'  
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 NT ניקוד  ג': זחילה ועמידה על הברכיים  פריט
 .0 1 2 3 38  .............................................................. מטרים  1.8 זוחל קדימהשוכב על הבטן:  .38 
 .0 1 2 3 39  ....... שניות 10 נשאר בתנוחה, עם משקל על כפות הידיים והברכיים למשךמצב זחילה על ארבע:  .39 *
 .0 1 2 3 40  ...................................................... מתיישב ללא שימוש בידייםמצב זחילה על ארבע:  .40 *
 .0 1 2 3 41  .................... והברכיים כשמשקלו מונח על הידייםארבע  מגיע למצב זחילה עלשוכב על הבטן:  .41 *
 .0 1 2 3 42  ...........  לפנים, כאשר היד מורמת מעל לקו הכתפייםימין  מושיט את זרועמצב זחילה על ארבע:  .42 *
 .0 1 2 3 43  ........ לפנים, כאשר היד מורמת מעל לקו הכתפייםשמאל  מושיט את זרועמצב זחילה על ארבע:  .43 *
 .0 1 2 3 44  ................................  מטרים 1.8 זוחל קדימה או מתקדם בצליעהמצב זחילה על ארבע:  .44 *
 .0 1 2 3 45  .......  בתיאום של הידיים והרגליים של אותו הצדמטרים  1.8זוחל קדימה מצב זחילה על ארבע:  .45 *
 .0 1 2 3 46  ..................  מדרגות על הידיים והברכיים/כפות הרגליים 4 זוחל במעלהמצב זחילה על ארבע:  .46 *
 .0 1 2 3 47  .............  מדרגות על הידיים והברכיים/כפות הרגליים 4 זוחל מטה לאחורמצב זחילה על ארבע:  .47 
שניות  10 מגיע לעמידה גבוהה על הברכיים באמצעות הידיים, נשאר בתנוחה למשךיושב על המזרן:  .48 *

  ............................................................................................. ללא תמיכת הידיים
0 1 2 3 48. 

באמצעות הידיים, נשאר בתנוחה למשך ימין  מגיע לעמידה על ברךעמידה גבוהה על הברכיים:  .49 
  ................................................................................  שניות ללא תמיכת הידיים 10

0 1 2 3 49. 

 באמצעות הידיים, נשאר בתנוחה למשךשמאל  מגיע לעמידה על ברךעמידה גבוהה על הברכיים:  .50 
  ................................................................................  שניות ללא תמיכת הידיים 10

0 1 2 3 50. 

 .0 1 2 3 51  ..........  צעדים ללא תמיכה של הידיים 10 הברכייםהולך קדימה על עמידה גבוהה על הברכיים:  .51 *
         

   ניקוד כולל חלק ג'   
 
 
 
 
 
 
 
 

 NT  ניקוד   ד': עמידה  פריט
 .0 1 2 3 52  ................................................. מושך כלפי מעלה למצב עמידה ליד ספסל גדולמהרצפה:  .52 *
 .0 1 2 3 53  .............................................  שניות 3 נשאר בתנוחה ללא תמיכת הידיים למשךבעמידה:  .53 *
 .0 1 2 3 54  ......................  שניות 3 למשךימין  נאחז בספסל הגדול עם יד אחת, מרים את כף רגלבעמידה:  .54 *
 .0 1 2 3 55  ..................  שניות 3 למשךשמאל  נאחז בספסל הגדול עם יד אחת, מרים את כף רגלבעמידה:  .55 *
 .0 1 2 3 56  ...........................................  שניות 20 נשאר בתנוחה ללא תמיכת הידיים למשךבעמידה:  .56 *
 .0 1 2 3 57  ........................... ללא תמיכה של הידיים  שניות 10 למשךשמאל  מרים את כף רגלבעמידה:  .57 *
 .0 1 2 3 58  ..............................  ללא תמיכה של הידיים שניות 10 למשךימין מרים את כף רגל בעמידה:  .58 *
 .0 1 2 3 59  ...........................................................  נעמד ללא שימוש בידייםיושב על ספסל קטן:  .59 *
 .0 1 2 3 60  ................... ללא שימוש בידייםימין  נעמד ממצב עמידה על ברךעמידה גבוהה על הברכיים:  .60 *
 .0 1 2 3 61  ...............  ללא שימוש בידייםשמאל  נעמד ממצב עמידה על ברךעמידה גבוהה על הברכיים:  .61 *
 .0 1 2 3 62  ....................... ללא עזרה של הידייםיורד למצב ישיבה על הרצפה עם שליטה בתנועה, בעמידה:  .62 *
 .0 1 2 3 63  ................................................................. מגיע לשפיפה ללא שימוש בידייםבעמידה:  .63 *
 .0 1 2 3 64  ................................  מרים חפץ מהרצפה וחוזר למצב עמידה ללא תמיכה של הידייםבעמידה:  .64 *
   ניקוד כולל חלק ד'   

 
 
 
  



 6מתוך  4עמוד  דיאן ראסל ופיטר רוזנבאום, אוניברסיטת מקמאסטר. כל הזכויות שמורות.  2013© 
 

 NT   ניקוד  ה': הליכה, ריצה וקפיצה  פריט
 .0 1 2 3 65  ימין  צעדים לכיוון 5 מתקדם לאורך הספסלעומד עם שתי הידיים על ספסל גדול:  .65 *
 .0 1 2 3 66  שמאל צעדים לכיוון 5 מתקדם לאורך הספסלעומד עם שתי הידיים על ספסל גדול:  .66 *

 .0 1 2 3 67 .............. קדימהצעדים  10 הולךידי הבודק: -עומד כאשר שתי הידיים נתמכות על .67 *
 .0 1 2 3 68  צעדים קדימה 10 הולךידי הבודק: -עומד כאשר יד אחת נתמכת על .68 *
 .0 1 2 3 69   צעדים קדימה 10 הולךבעמידה:  .69 *
 .0 1 2 3 70   וחוזר חזרה º180 צעדים קדימה, נעצר, מסתובב 10 הולךבעמידה:  .70 *
 .0 1 2 3 71   צעדים לאחור 10 הולךבעמידה:  .71 *
 .0 1 2 3 72 ......................הידייםשתי  צעדים קדימה בעת שמחזיק חפץ גדול עם 10 הולךבעמידה:  .72 *
 .0 1 2 3 73 .. אחד מהשני ס"מ 20 צעדים רצופים קדימה בין קווים מקבילים הרחוקים 10 הולךבעמידה:  .73 *
 .0 1 2 3 74 ............................ ס"מ 2 רצופים קדימה על קו ישר שרוחבוצעדים  10 הולךבעמידה:  .74 *
 .0 1 2 3 75 ................................... מובילהימין  עובר מעל מקל בגובה הברכיים, כף רגלבעמידה:  .75 *
 .0 1 2 3 76 ...............................  מובילהשמאל  עובר מעל מקל בגובה הברכיים, כף רגלבעמידה:  .76 *
 .0 1 2 3 77 ..................................................... נעצר וחוזר חזרהמטרים,  4.5 רץבעמידה:  .77 *
 .0 1 2 3 78 ............................................................. ימין  בועט בכדור עם כף רגלבעמידה:  .78 *
 .0 1 2 3 79 .......................................................... שמאל בועט בכדור עם כף רגלבעמידה:  .79 *
 .0 1 2 3 80 ................................  לגובה עם שתי כפות הרגליים בו זמניתס"מ  30 קופץבעמידה:  .80 *
 .0 1 2 3 81 ................................ כפות הרגליים בו זמניתקדימה עם שתי ס"מ  30 קופץבעמידה:  .81 *
 .0 1 2 3 82  . ס"מ 60 בתוך עיגול שגודלוימין  פעמים על כף רגל 10 מנתרעמידה על כף רגל ימין:  .82 *
 בתוך עיגול שגודלושמאל  פעמים על כף רגל 10 מנתרעמידה על כף רגל שמאל:  .83 *

 ................................................................................................ס"מ 60
0 1 2 3 83. 

ומשתמש כל אחד  מדרגות תוך שאוחז במעקה 4 עולהעמידה תוך החזקת מעקה אחד:  .84 *
 .................................................................................... פעם בכף רגל אחרת

0 1 2 3 84. 

ומשתמש כל אחד  מדרגות תוך שאוחז במעקה 4 יורדעמידה תוך החזקת מעקה אחד:  .85 *
 .................................................................................... פעם בכף רגל אחרת

0 1 2 3 85. 

 .0 1 2 3 86 ...................................... פעם בכף רגלאחרתמדרגות ומשתמש כל  4 עולהבעמידה:  .86 *
 .0 1 2 3 87 ......................................  מדרגות ומשתמש כל פעם בכף רגל אחרת 4 יורדבעמידה:  .87 *
 .0 1 2 3 88 ..........  קופץ ממנה עם שתי כפות הרגליים בו זמניתס"מ:  15עמידה על מדרגה בגובה  .88 *
   ניקוד כולל חלק ה'  

 
 
 
 

 לא  כן  ביצועיו "הרגילים" של הילד?האם הערכה זו מעידה על 
 הערות:
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 GMFM-88ניקוד סיכום 
 
 
 

 אזור היעד %-חישוב הניקוד של החלקים ב חלק
 )(מסומן בסימן אישור   

   %   = x 100      = ניקוד כולל חלק א' שכיבה והתהפכות .א
 51 51 
 

 א'. 

   %   = x 100      = ניקוד כולל חלק ב' ישיבה .ב
 60 60 
 

 ב'. 

זחילה ועמידה  .ג
 הברכיים על

   %   = x 100      = ניקוד כולל חלק ג'
 42 42 
 

 ג'. 

   %   = x 100      = ניקוד כולל חלק ד' עמידה .ד
 39 39 
 

 ד'. 

   %   = x 100      = ניקוד כולל חלק ה' הליכה, ריצה וקפיצה .ה
 72 72 
 

 ה'. 

 
 
 
  א' + %ב' + %ג' + %ד' + %ה'%  =סך כל הניקוד  

 מספר כולל כל החלקים
 

=   =     = %                 
 5 

 
  % עבור כל חלק שזוהה כאזור היעד -סך הניקוד ב  = הניקוד הכולל של היעד 
 מספר אזורי היעד 
 
 =   = %                 
 
 

 
 GMFM1-66ניקוד הערכת יכולות מוטוריקה גסה 

   
  עד       = GMFM-66ניקוד 

 95%סמך -רווח בר
  עד       קודם = GMFM-66ניקוד 

 95%סמך -רווח בר
    = GMFM-66-השינוי ב

 )GMAE-3מהתוכנה להערכת יכולת מוטוריקה גסה ( 1
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 GMFM-88ביצוע הערכה עם עזרים/אביזרי תמיכה אורתופדיים באמצעות 
 תשובות). עזר/אביזר תמיכה אורתופדי נעשה שימוש ובאיזה חלק זה נעשה לראשונה (עשויות להיות מספר) באיזה (ציין להלן עם סימון 

 
 חלק אביזר תמיכה אורתופדי חלק עזרי הליכה

     .................. אביזר תמיכה לירכיים      ........................... הליכון עם גלגלים 
     ................. אביזר תמיכה לברכיים      ........................................... הליכון

     ... הרגל  לקרסול ולכףאביזר תמיכה      .............................. קביים מקבילים 
     ............... אביזר תמיכה לכף הרגל      .......................................... קביים 

     ....................................... נעליים     .......................... מקל ארבע רגליים 
     .......................................... ללא      ................................... מקל הליכה 

    אחר     ........................................... דללא 
 אחר

  
 (אנא פרט)

     
 (אנא פרט)

 

 
 
 

 סופי בשימוש בעזרים/אביזרי תמיכה אורתופדיים GMFM-88ניקוד 
 

 אזור היעד %-הניקוד של החלקים בחישוב  חלק
 )(מסומן בסימן אישור   

   %   = x 100     = ניקוד כולל חלק א' שכיבה והתהפכות .א
 51 51 
 

 א'. 

   %   = x 100     = ניקוד כולל חלק ב' ישיבה .ב
 60 60 
 

 ב'. 

זחילה ועמידה  .ג
 הברכיים על

   %   = x 100     = ניקוד כולל חלק ג'
 42 42 
 

 ג'. 

   %   = x 100     = ניקוד כולל חלק ד' עמידה .ד
 39 39 
 

 ד'. 

   %   = x 100     = ניקוד כולל חלק ה' הליכה, ריצה וקפיצה .ה
 72 72 
 

 ה'. 

 
  %א' + %ב' + %ג' + %ד' + %ה'   =סך כל הניקוד  

 מספר כולל כל החלקים
 

=   =     = %                 
 5 

 
  % עבור כל חלק שזוהה כאזור היעד -סך הניקוד ב  = של היעדהניקוד הכולל  
 מספר אזורי היעד 
 
 =   = %                 
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