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תשע"השבטח'

2015ינואר28

לכבוד

מפקחיהחינוךהמיוחד

מנהליהמתי"אות

מומחיתחוםאבחנותפסיכיאטריותבמתי"א



שלוםרב,



עדכוןהעשייהבתחוםתלמידיםעםאבחנותפסיכיאטריותהנדון:

תחוםשילובתלמידיםעםהפרעותנפשיות/אבחנותפסיכיאטריותבמוסדותהחינוךהרגילקיבל

כאחתמובחנתהתייחסות מיוחד, לחינוך נמוכהבאגף בשכיחות המורכבות מונתה.הלקויות

התחום על ממונה ארצית גולובמפקחת נירית הגב' דר'ו, בתחום, ארציות מדריכות מונו כן,

וח וגנר ארילינדה התמודדות-גית דרכי לפתח הצרכים, את ללמוד במטרה להבהירעם, ,

 לתלמידים המקצועי המענה את ולהרחיב מיטבי החינוךלשילוב במסגרות מנת .ולקידומם על

מתןהשירותולהעמיקאתמשמעותוהמקצועיתבליווימסגרותהחינוךוהתלמידיםלהרחיבאת

במתי"אותמומחיותתחוםאבחנותפ עבודתמומחיותהתחוםנמצאתבשלביסיכיאטריות.מונו

גיבושומבוססתעלמפגשיעבודהקבועיםבפורוםארציבהםנדוניםנושאיםעקרוניים,נבחנים

 תהליכי מהשדה, וסוגיות מקצועיים נרכשליווי רחב ידע וומצטבר לתחום לעבודתהרלוונטי

.וכןמגובשיםדרכיעבודהונהליםלקידוםהתחוםמומחיתהתחוםבו

המסמך המצורף מפרט את הנהלים המעודכנים בתחום שילוב תלמידים עם אבחנות 

 פסיכיאטריות במסגרות החינוך הרגילות וכולל:

 

 

o רשימת האבחנות הקבילות והפנייה לרופא המטפל: 

הקשרעםהרופאהמטפל,התקיימהועדתהיגוייצירתלצורךקביעתרשימתהאבחנותהקבילהו

נערךדיוןעלבוועדה.ליתלפסיכיאטריהשלהילדוהמתבגרנציגיםמהאגודההישראבהשתתפות

 קשרביןהפסיכיאטרלביןהמסגרתהסוגיתנדונההאבחנותהדורשותתמיכתדיפרנציאליתוכן

יותהפרט.קשרוהיבטיםשלאתיקהושמירהעלזכוההחינוכית,מורכבות

וכןבטופסההפנייהלרופאברשימתהאבחנותהמעודכנת–תוצאותהועדהמובאותבמסמךזה

המטפל.

עלפיהצרכיםוהנתוניםשנאספיםתתעדכןותשתנההקבילות רשימתהאבחנות,חשובלצייןכי

.ותוךשיחעםאנשיהפסיכיאטריההשותפיםלעבודתנומןהשטח
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  תודות שלוחות ליו"ר האגודה הישראלית לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, 

ועדה, דר' נאטלה בן דניאל ודר' ערן ודר' שוש ארבל ולנציגי האגודה השותפים ב

 פיקהולץ. 

 

 

o  :מחוון לבחינת רמת התפקוד וקביעת הזכאות לתמיכות מותאמות 

התלמידה של התפקוד רמת לבחינת מחוון כמסמך גובש העבודה, ודרכי נהלים של משותף

המתבקשותבתחום. מחוון מקצועי מסמך דגשעלזההינו מתן תוך בקביעתהזכאות, מרכזי

בחינתהאבחנותבגינן-ההתערבותהחינוכית טיפוליתוחשיבותהבתהליךקבלתההחלטותוכן

נתונים,בצוותהמחווןמהווהכלילאיסוף.מותאמתתמיכהדיפרנציאליתניתןלדוןבאפשרותמתן

הכרתהתלמידותפקודו כתוב, זאתבנוסףלמידעפדגוגי שלהתלמיד, עלתפקודו רבמקצועי

באופןבלתיאמצעי.

תיאור של והעמקה פירוט הרחבה, תוך הקודם המחוון על התבססה המעודכן, המחוון בניית

ה של מצב תמונת המהווים השונים, בסתלמידהתפקודים קו להוות להתערבותועשויים יס

-חינוכית עם היוועצות כלל העבודה תהליך פסיכיאטריותטיפולית. אבחנות תחום מומחי

 שנים,מספרפעמיםבשנה.3-מהמתי"אותהשונות,השותפיםבפורוםארציהמתקייםמזהכ

 קושי וקיים במידה דיפרנציאלית תמיכה לקבלת זכאי יהיה במסגרתתפקודיתלמיד מהותי

.ואבחנתוקבילהעלפירשימתהאבחנותשבמסמךהואלומדבההחינוכית

 .ציאליות אך אין בה משום אישור להןהאבחנה הקבילה היא תנאי סף לדיון בתמיכות דיפרנ

 כלתלמידעםאבחנהפסיכיאטריתיהיהזכאילקבלתתמיכהזו.שלאמכאן

שלהתהליךהערכהתפקודיתשלהתלמידה להיותפעררבביכולתהיאלבליבו היותועשוי ,

 עםהתפקודית שונים תלמידים של עצמה האבחנה שלאותה העתידית הסתגלותו ובנוסף,

התלמידמבוססתעלתפקודווכוחותיומאשרעלהאבחנהבלבד.

החינוכית, המסגרת בליווי התחום, מומחה של המרכזי תפקידו את להדגיש מבקשים אנו

בחש עלאפקטיביותהתמיכותהמוצעותורלוונטיותתמיכותהתלמידוהוריו, יבהובשיחמקצועי

אלולתפקודהתלמיד,צרכיווחזקותיו.
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o תמיכה דיפרנציאלית: 

שעות התחום, מומחה של ואפקטיבית מוסדרת והדרכה ליווי כוללת: הדיפרנציאלית התמיכה

הוראהו/אושעותטיפולו/אותמיכהמסוגסייעת.

במידהוהוחלטעלמתןזכאותלתלמיד,עלפיתפקודו,לתמיכהדיפרנציאליתישלערוךחשיבה

תמיכהמתוך ותתמוךבתכנית"קשתהתמיכות"מעמיקהאיזו ורלוונטיתעבורו,תתאיםלצרכיו

.שלהתלמידהאישית

יטעלסוגימקצועי,כוללמומחיתהתחום,ההוריםוהתלמיד)במידהוניתן(להחל-עלהצוותהרב

לאתינתןתמיכהמסוגסייעתללאהסדרתליוויוהדרכהםביותרלתלמיד.יהתמיכההאפקטיבי

טיפול. ו/או הוראה ושעות המתי"א תחום מומחה של והשוטפים שעותובמידה מתן על חלט

ו/אוטיפולבלבד,תלווההתמיכהגםהיאהדרכהשוטפתשלמומחהתחוםהמתי"א.הוראה



o  חריגיםועדת 

לתמיכה הזקוקים תלמידים מורחבתישנם אך והמורכב, הלקוי תפקודם האבחנהבשל

הפסיכיאטריתשניתנהלהםאינהנמצאתברשימתהאבחנותהקבילות.

התנאיםהיבמקרהזהלאמתקי פקודקבלתתמיכהרחבהדיפרנציאלית)תמאפשריםמיםשני

לפנותלוועדתחריגים,בהתאםלנהליםולאחרעבורתלמידיםאלוניתן.מורכב+אבחנהקבילה(

והפיקוח-היוועצותעםהצוותהרב .הנהליםשלועדתהחריגיםיפורסמובהמשךעלידימקצועי

,רכזתועדתחריגיםארציתבאגףלחינוךמיוחד.גולדנר-רויתלהב





,בברכה



ניריתגולובעם-דר'לינדהוגנרוחגיתארי

מפקחתארציתותבתחוםאבחנותפסיכיאטרימדריכותארציות

האגףלחינוךמיוחדהאגףלחינוךמיוחד
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 העתק:רחליאברמזון,מנהלתהאגףלחינוךמיוחד




