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שלוםרב ,

הנדון:עדכוןהעשייהבתחוםתלמידיםעםאבחנותפסיכיאטריות 
תחוםשילובתלמידיםעםהפרעותנפשיות/אבחנותפסיכיאטריותבמוסדותהחינוךהרגילקיבל
התייחסות מובחנת באגף לחינוך מיוחד ,כאחת הלקויות המורכבות בשכיחות נמוכה . מונתה
מפקחת ארצית ממונה על התחום ,הגב' נירית גולוב וכן ,מונו מדריכות ארציות בתחום ,דר'
לינדה וגנר וחגית ארי-עם ,במטרה ללמוד את הצרכים ,לפתח דרכי התמודדות ,להבהיר
ולהרחיב את המענה המקצועי לתלמידים לשילוב מיטבי ולקידומם במסגרות החינוך .על מנת
להרחיבאתמתןהשירותולהעמיקאתמשמעותוהמקצועיתבליווימסגרותהחינוךוהתלמידים
מונו במתי"אות מומחיות תחום אבחנות פסיכיאטריות .עבודת מומחיות התחום נמצאת בשלבי
גיבושומבוססתעלמפגשיעבודהקבועיםבפורוםארציבהםנדוניםנושאיםעקרוניים,נבחנים
תהליכי ליווי מקצועיים וסוגיות מהשדה ,נרכש ומצטבר ידע רחב הרלוונטי לתחום ולעבודת
מומחיתהתחוםבווכןמגובשיםדרכיעבודהונהליםלקידוםהתחום. 
המסמך המצורף מפרט את הנהלים המעודכנים בתחום שילוב תלמידים עם אבחנות
פסיכיאטריות במסגרות החינוך הרגילות וכולל:

 oרשימת האבחנות הקבילות והפנייה לרופא המטפל:
לצורךקביעתרשימתהאבחנותהקבילהויצירתהקשרעםהרופאהמטפל,התקיימהועדתהיגוי
בהשתתפותנציגיםמהאגודההישראליתלפסיכיאטריהשלהילדוהמתבגר.בוועדהנערךדיוןעל
האבחנותהדורשותתמיכתדיפרנציאליתוכןנדונהסוגיתהקשרביןהפסיכיאטרלביןהמסגרת
החינוכית,מורכבותהקשרוהיבטיםשלאתיקהושמירהעלזכויותהפרט. 
תוצאותהועדהמובאותבמסמךזה– ברשימתהאבחנותהמעודכנת וכןבטופסההפנייהלרופא
המטפל .
חשובלצייןכי ,רשימתהאבחנות הקבילותתתעדכןותשתנה עלפיהצרכיםוהנתוניםשנאספים
מןהשטחותוךשיחעםאנשיהפסיכיאטריההשותפיםלעבודתנו. 
1

מדינת ישראל

משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף חינוך מיוחד

תודות שלוחות ליו"ר האגודה הישראלית לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר,
דר' שוש ארבל ולנציגי האגודה השותפים בוועדה ,דר' נאטלה בן דניאל ודר' ערן
פיקהולץ.

o

מחוון לבחינת רמת התפקוד וקביעת הזכאות לתמיכות מותאמות:

המחוון לבחינת רמת התפקוד של התלמיד ,גובש כמסמך משותף של נהלים ודרכי העבודה
המתבקשות בתחום .מחוון זה הינו מסמך מקצועי מרכזי בקביעת הזכאות ,תוך מתן דגש על
ההתערבות החינוכית-טיפולית וחשיבותה בתהליך קבלת ההחלטות וכן בחינת האבחנות בגינן
ניתןלדוןבאפשרותמתןתמיכהדיפרנציאליתמותאמת.המחווןמהווהכלילאיסוףנתונים,בצוות
רב מקצועי על תפקודו של התלמיד ,זאת בנוסף למידע פדגוגי כתוב ,הכרת התלמיד ותפקודו
באופןבלתיאמצעי .
בניית המחוון המעודכן ,התבססה על המחוון הקודם תוך הרחבה ,פירוט והעמקה של תיאור
התפקודים השונים ,המהווים תמונת מצב של התלמיד ועשויים להוות קו בסיס להתערבות
חינוכית-טיפולית .תהליך העבודה כלל היוועצות עם מומחי תחום אבחנות פסיכיאטריות
מהמתי"אותהשונות,השותפיםבפורוםארציהמתקייםמזהכ-3שנים,מספרפעמיםבשנה.
תלמיד יהיה זכאי לקבלת תמיכה דיפרנציאלית במידה וקיים קושי תפקודי מהותי במסגרת
החינוכיתבההואלומדואבחנתוקבילהעלפירשימתהאבחנותשבמסמך. 
האבחנה הקבילה היא תנאי סף לדיון בתמיכות דיפרנציאליות אך אין בה משום אישור להן.
מכאןשלאכלתלמידעםאבחנהפסיכיאטריתיהיהזכאילקבלתתמיכהזו.
ההערכה תפקודית של התלמיד היא לב ליבו של התהליך ,היות ועשוי להיות פער רב ביכולת
התפקודית של תלמידים שונים עם אותה האבחנה עצמה ובנוסף ,הסתגלותו העתידית של
התלמידמבוססתעלתפקודווכוחותיומאשרעלהאבחנהבלבד. 
אנו מבקשים להדגיש את תפקידו המרכזי של מומחה התחום ,בליווי המסגרת החינוכית,
התלמיד והוריו ,בחשיבה ובשיח מקצועי על אפקטיביות התמיכות המוצעות ורלוונטיות תמיכות
אלולתפקודהתלמיד,צרכיווחזקותיו .
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 oתמיכה דיפרנציאלית:
התמיכה הדיפרנציאלית כוללת :ליווי והדרכה מוסדרת ואפקטיבית של מומחה התחום ,שעות
הוראהו/אושעותטיפולו/אותמיכהמסוגסייעת .
במידהוהוחלטעלמתןזכאותלתלמיד,עלפיתפקודו,לתמיכהדיפרנציאליתישלערוךחשיבה
מעמיקה איזו תמיכה מתוך"קשת התמיכות" רלוונטית עבורו ,תתאים לצרכיו ותתמוך בתכניתו
האישיתשלהתלמיד .
עלהצוותהרב-מקצועי,כוללמומחיתהתחום,ההוריםוהתלמיד(במידהוניתן)להחליטעלסוגי
התמיכההאפקטיבייםביותרלתלמיד .לאתינתןתמיכהמסוגסייעתללאהסדרתליוויוהדרכה
שוטפים של מומחה תחום המתי"א ושעות הוראה ו/או טיפול .במידה והוחלט על מתן שעות
הוראהו/אוטיפולבלבד,תלווההתמיכהגםהיאהדרכהשוטפתשלמומחהתחוםהמתי"א. 

 oועדת חריגים
ישנם תלמידים הזקוקים לתמיכה מורחבת בשל תפקודם הלקוי והמורכב ,אך האבחנה
הפסיכיאטריתשניתנהלהםאינהנמצאתברשימתהאבחנותהקבילות .
במקרה זה לא מתקיימים שני התנאים המאפשרים קבלת תמיכה רחבה דיפרנציאלית (תפקוד
מורכב+אבחנהקבילה).עבורתלמידיםאלוניתןלפנותלוועדתחריגים,בהתאםלנהליםולאחר
היוועצותעםהצוותהרב-מקצועיוהפיקוח.הנהליםשלועדתהחריגיםיפורסמובהמשךעלידי
רויתלהב-גולדנר,רכזתועדתחריגיםארציתבאגףלחינוךמיוחד .


בברכה ,

דר'לינדהוגנרוחגיתארי-עם





מדריכותארציותבתחוםאבחנותפסיכיאטריות
האגףלחינוךמיוחד













ניריתגולוב 







מפקחתארצית 







האגףלחינוךמיוחד 
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