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 תוספת ראשונה סוגי מוגבלות והגורמים שאבחנתם קבילה

 קבילה או חוות דעתו הגורם המקצועי שאבחנתו  סוג המוגבלות 

 מוגבלויות בשכיחות נמוכה 

 פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג התפתחותי או פסיכולוג קליני  משכל גבולי 

שכלית  -מוגבלות
 התפתחותית

-התפתחותית), התשכ"ט-מוגבלות שכלית 7ובמידת   ,ם ע  טיפול באנשים)ועדת האבחון לפי חוק הסעד 
 גורם מקצועי נוסף שאבחנתו קבילה בהלימה למוגבלות או למוגבלויות נוספות  -הצורך  1969

. 1969 -התשכ"טהתפתחותית(  -טיפול באנשים עם מוגבלות שכליתועדת האבחון לפי חוק הסעד )
 קבילה בהלימה למוגבלות או למוגבלויות נוספות.גורם מקצועי נוסף שאבחנתו  -ובמידת הצורך 

 -חשד למוגבלות שכלית
 התפתחותית

 פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג התפתחותי או פסיכולוג קליני 

מוגבלות על רצף  
 ASDהאוטיזם/

יכיאטריה של ילדים ונוער, רופא ילדים בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במכון  רופא מומחה בפס 
להתפתחות הילד או רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד; נוסף על כך, באבחון  

סיכולוג התפתחותי, או פסיכולוג  פ ד,אבחון של פסיכולוג קליני מומחה בתחום הקליני של היל  -הראשון 
 חינוכי בעל הכשרה מוכחת בתחום האוטיזם  שיקומי או

 רופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער  הפרעות נפשיות

רופא ילדים בעל ניסיון עבודה של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד  או רופא מומחה  מחלות ותסמונות נדירות 
   בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד

ילדים בעל ניסיון עבודה של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד או רופא מומחה  רופא מוגבלות פיזית 
   בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד

עריכת בדיקות שמיעה והתאמת  -אודיולוגיה"  ,קלינאי תקשורת שהוסמך לאודיולוגיה; "לעניין זה מוגבלות שמיעה 
 מכשירי שמיעה 

 יה ירודה או רופא עיניים מכון לראי מוגבלות ראייה 

 מוגבלויות בשכיחות גבוהה 

הפרעות התנהגותיות  
 והפרעות רגשיות

 , או מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער , פסיכולוג קליניפסיכולוג התפתחותי, פסיכולוג חינוכי

 בעייתית -לקות למידה רב
 

פסיכולוג מומחה ומאבחן דידקטי    /הפסיכולוג מומחה שהוכשר בנושא לקויות למיד /פסיכולוג חינוכי
 במסמך אחד או במסמכים נפרדים 

AD(H)D רופא  מומחה בפסיכיאטריה  , רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילדפסיכולוג מומחה ,
  רופא ילדים עם ניסיון עבודה של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד /של ילדים ונוער

עיכוב התפתחותי בתחום  
 התפקודי 

יחד עם   -או פסיכולוג חינוכי או התפתחותי  ד,רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות היל 
 קלינאי תקשורת או מרפא בעיסוק 

עיכוב התפתחותי בתחום  
 השפתי 

 קלינאי תקשורת במכון להתפתחות הילד 

 

 הוכנה ע"י:           

 מצארווה  -רים עויסאת           

 חינוך מיוחד תיקון חוק  רכזת                                                                                                           


