
 

 :   הגורמים שאבחנתם או חוות דעתם קבילה בוועדות זכאות ואפיון

 
  סוג המוגבלות 

 
 הגורם המקצועי שאבחנתו או חוות דעתו קבילה 

 ( 51) משכל גבולי

 שכלית התפתחותית -מוגבלות

 (  53( בינונית )52קלה )
  (54)וקשה   (68מורכבת )בינונית 

 פסיכולוג התפתחותי או פסיכולוג קליני פסיכולוג חינוכי,  

ועדת האבחון לפי חוק הסעד )טיפול באנשים עם מוגבלות  
  –, ובמידת הצורך 1969- התפתחותית(, התשכ"ט-שכלית

גורם מקצועי נוסף שאבחנתו קבילה בהלימה למוגבלות או  
 למוגבלויות נוספות 

  התפתחותית-חשד למוגבלות שכלית
 )תקף לשנה( 

 (67( מורכבת )66בינונית )( 65קלה )
  

 פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג התפתחותי או פסיכולוג קליני 

פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג התפתחותי, פסיכולוג קליני או רופא   (55)  הפרעות התנהגותיות ורגשיות
 מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער 

בפסיכיאטריה של ילדים ונוער, רופא ילדים בעל  רופא מומחה  ASD (56)מוגבלות על רצף האוטיזם/
ניסיון של שלוש שנים לפחות במכון להתפתחות הילד או  

רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד; נוסף  
אבחון של פסיכולוג קליני מומחה   – על כך, באבחון הראשון 

בתחום הקליני של הילד, פסיכולוג התפתחותי, או פסיכולוג  
 או חינוכי בעל הכשרה מוכחת בתחום האוטיזם שיקומי 

 רופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער  (57) הפרעות נפשיות
 לחץ כאן  –להגדרות משרד החינוך בתחום  

פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג מומחה שהוכשר בנושא לקויות   (58) בעייתית-רבלקות למידה 
למידה, או פסיכולוג מומחה ומאבחן דידקטי בין במסמך אחד  

 ובין במסמכים נפרדים 

AD(H)D (58 )   פסיכולוג מומחה, רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד
ובהתפתחות הילד, רופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים  

ו רופא ילדים בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במכון  ונוער א 
 מוכר להתפתחות הילד 

רופא ילדים בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במכון מוכר   ( 59)מוגבלות פיזית
להתפתחות הילד או רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד  

 ובהתפתחות הילד 
 

 לחץ כאן   –  של הוועדות  חומרת מצב פיזית/ תסמונתמדדים ל

קלינאי תקשורת שהוסמך לאודיולוגיה; "לעניין זה,   ( 60) מוגבלות שמיעה
עריכת בדיקות שמיעה והתאמת מכשירי   –"אודיולוגיה"  

 שמיעה 
   לחץ כאן  –ומרת מצב שמיעה/ראייה מדדים לח

 מכון לראייה ירודה או רופא עיניים ( 61) מוגבלות ראייה
   לחץ כאן  –מדדים לחומרת  מצב שמיעה/ראייה  

  עיכוב התפתחותי בתחום התפקודי
(62) 

רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד, או  
יחד עם קלינאי תקשורת או    – פסיכולוג חינוכי או התפתחותי 

 מרפא בעיסוק 

 קלינאי תקשורת במכון להתפתחות הילד  ( 63) עיכוב התפתחותי בתחום השפתי

רופא ילדים בעל ניסיון עבודה של שלוש שנים לפחות במכון   (98) מחלות ותסמונות נדירות
מוכר להתפתחות הילד או רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד  

 ובהתפתחות הילד 
 

: למשרד החינוך טבלה של תסמונות מוכרות  חשוב להכיר
של   חומרת מצב פיזית/ תסמונתומדדים ל לחצו כאןככלי עזר 
 לחץ כאן  –  הוועדות 

 

   לחצו כאן   -כדאי גם להכיר את ההגדרות התפקודיות לתוספת שעות שרצוי להביא כבר בתיעוד הרפואי

https://files.webversion.net/i39ZOnke/education2021-definition-of-mental-f.pdf
https://files.webversion.net/i39ZOnke/education2021-homra-phisical-rare.pdf
https://files.webversion.net/i39ZOnke/education2021-homra-hearing-sight.pdf
https://files.webversion.net/i39ZOnke/education2021-homra-hearing-sight.pdf
https://files.webversion.net/i39ZOnke/education2021-rare-list-.pdf
https://files.webversion.net/i39ZOnke/education2021-homra-phisical-rare.pdf
https://files.webversion.net/i39ZOnke/education2021-homra-phisical-rare.pdf
https://files.webversion.net/i39ZOnke/education2021-homra-phisical-rare.pdf
https://files.webversion.net/i39ZOnke/education2021-bmidat-hazorech.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צריכים הסבר נוסף, סיוע, מענה אנושי? 

 : שלנומרכז מידע ומיצוי הזכויות מוזמנים  ליצור קשר עם 

601-501-700-1   contact@kesher.org.il   פנייה מקוונת  

 

חשוב! האחריות על שימוש בתוכן דף מידע זה הינה על אחריות הקורא בלבד, והמידע, שמוצג בצורה מתומצתת  

בא להחליף כל ייעוץ או ייצוג מקצועי לרבות משפטי או בירור מלא מול    רשמי ואיננו  ומתעדכן מעת לעת, איננו

מעודכן    הבית של המשפחות המיוחדות.  - הגורמים הרשמיים העוסקים בנושא. כל הזכויות שמורות לעמותת קשר

 2021למאי  
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