
מהות ומשמעות-אבחון

1



אבחון דידקטי✓

אבחון פסיכולוגי✓

(דידקטי-פסיכו)אבחון משולב ✓

אבחון קשב✓
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('כתב וכו, כתיב, בכתב/פ"הבעה בע, הבנת הנקרא, קריאה, כגון)תפקודי קריאה וכתיבה ❑

('זיכרון חזותי ושמיעתי וכו, כגון תפיסה חזותית)יכולות חשיבה ותהליכי עיבוד מידע ❑

('רמת קשב וכו, סגנון עבודה, שימוש באסטרטגיות, כגון)התנהלות בלמידה ❑

מתבצעת בנוסף במידת הצורך-הערכת התפקוד במתמטיקה ובאנגלית*

מאבחן דידקטי: הגורם המאבחן
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יכולות חשיבה ומנת משכל❑

השפעתם של תכנים רגשיים על הלמידה❑

('רמת קשב וכו, סגנון עבודה, שימוש באסטרטגיות, כגון)התנהלות בלמידה ❑

פסיכולוג קליני או חינוכי: הגורם המאבחן
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פסיכולוגי משליםאבחון+דידקטיאבחון 

דוח האבחון הפסיכולוגי נכתב בהלימה לממצאי האבחון הדידקטי

מאבחן  : א מומחה בתחומו"כ, י שני אנשי מקצוע"עאו חינוכי /י פסיכולוג קליני"אבחון זה מתבצע ע

חינוכי/דידקטי ופסיכולוג קליני
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נוירולוג או רופא ילדים שעבר התמחות  , פסיכיאטר: הגורם המאבחן

בתחום

 ,t.o.v.a)במידת הצורך ובהמלצת הגורם המאבחן יתבצע אבחון ממוחשב 
moxo, b.r.cודומיהם)
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מיפוי יכולות וקשיים

הערכת תפקודי הלמידה והמנגנונים העומדים בבסיסם

אפיון פרופיל לומד

המלצות לדרכי למידה

המלצות לדרכי למידה

הפניה לגורמי טיפול מתאימים=המלצות להמשך טיפול

?לשם מה-אבחון 
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אבחון דידקטי

המלצות לדרכי למידה והיבחנות  ✓

מותאמות לפרופיל תלמיד

הפניה לגורמי טיפול מתאימים✓

הערכה של תפקודי : המידע המתקבל

הלמידה והמנגנונים העומדים בבסיסם

אבחון פסיכולוגי

מנת המשכל והשפעתם של  : המידע המתקבל

תכנים רגשיים על הלמידה

:ס"סיוע במסגרת ביה

תגבור לימודי  

(שעות פרטניות)

:  ס"סיוע במסגרת ביה

הוראה מתקנת

(שעות שילוב)
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התאמות בדרכי היבחנות
:מתוך אתר משרד החינוך

כמו הסרת מאפיינים שאינם  , ההתאמות בבחינות הבגרות הן שינויים בתנאי ההיבחנות"

אך מהווים מכשול בביטוי הידע כתוצאה מלקות למידה  , רלוונטיים להערכת הידע של התלמידים

לתלמידים עם ליקויי הלמידה לעקוף את תחומי הקושי ולתת ביטוי הולם  הן מאפשרות , כך. כלשהי

"על בסיס שוויון הזדמנויות, לידע שרכשו

9



הקלות≠ התאמות 

ההתאמות ניתנות במקרים בהם צורת ההיבחנות מושפעת על ידי הלקות באופן שפוגע ביכולתו של  

התלמיד לבטא בבחינה את הידע שיש לו בתחום בו הוא נבחן
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לאחר אבחון

קבעו פגישה עם היועצת והמחנכת על מנת לדון בממצאי האבחון ולקבל מידע על אפשרויות הסיוע  ✓

ס"הקיימות בביה

ודאו כי אתם מבינים היטב את הממצאים ואת משמעותם. עברו עם המאבחן על דוח האבחון✓

נשמח לסייע לכם  ! פנו אלינו? נתקלתם בקושי

11



לשאלות נוספות

WWW.KASHUVIM.CO.IL

073-7274300
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