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 התאמות לבעלי לקויות למידה

מועמד בעל לקויות למידה זכאי להארכת זמן במבחן דירוג פסיכוטכני ראשוני )דפ"ר(, מבחן בעברית או כשרים 

 המפורטים להלן:)מבחני התאמה לקצונה(, לאחר הצגת אבחון ובהתאם לתנאים ולמגבלות 

 .03-5555483טרם הגעה ליום המיון, יש לשלוח את כל האבחונים הרלוונטיים לפקס שמספרו:  .1

 ביום הבחינה על המועמד להביא עמו את האבחונים ולהציגם בעת קליטתו ביום המיון בלשכת הגיוס.  .2

 מועד האבחון האחרון שנערך יהיה מכיתה ז' ואילך.   .3

מאבחן שהינו בעל התמחות בתחום ליקויי למידה )מאבחן דידקטי/ יעוץ וחינוך מיוחד( ו/או האבחון ייכתב ע"י הגורם ה

בעל תואר שני לפחות בתחומי הפסיכולוגיה )קליני/ התפתחותי/ חינוכי/ שיקומי/ נוירופסיכולוגיה( המומחה באבחון 

 לקויות למידה.

 רבות הפרטים הבאים:חובה להציג אבחון מלא המכיל את כל העמודים השייכים לאבחון, ל

 פרטי המאובחן/ת

 שם מלא •

 מספר תעודת זהות •

 תאריך לידה •

 גיל המאובחן בעת האבחון •

 פרטי המאבחן/ת

 שם מלא •

 המוסד שבמסגרתו נעשה האבחון •

 תואר אקדמי בציון סוג ההתמחות ומספר רישוי •

 תאריך ביצוע האבחון. •

 פירוט של כל המבחנים ששימשו לאבחון •

 המבחנים וההישגים של המאובחן ביחס לנורמותפירוט של תוצאות  •

 תחומי האבחון יהיו אחד או יותר מן הבאים

 קריאה )קולית ודמומה( •

 חשיבה כמותית •

 תפיסה צורנית / חזותית / מרחבית •

 חשיבה מילולית מופשטת וחשיבה בלתי מילולית •

 קשב וריכוז •

בכל ליקוי ותחומים בהם לא נמצאו סיכום הכולל את תחומי האבחון בהם נמצאו ליקויים, רמת החומרה  •

 ליקויים

 המלצות לדרכי היבחנות •

מועמד אשר אובחנה אצלו הפרעת קשב וריכוז נדרש להציג אבחון אשר נערך על ידי גורם המוסמך לאבחון הפרעת 

 קשב וריכוז )רופא/פסיכולוג מומחה בתחום(. 



 

  

 WWW.POLICE.GOV.IL/JOIN 2אתר לשכת הגיוס: 

 

 ל לפגוע באפשרות למתן התאמות.שימו לב: אבחון אשר אינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים לעיל עלו

האבחונים ייבדקו על ידי פסיכולוג/ית, אשר יקבע אם יש מקום לתת למועמד תוספת זמן במבחנים, זאת בהתאם 

לקשר בין הלקות המאובחנת לבין סוג המבחנים בהם נדרש להיבחן וכן בהתאם לדרישות התפקיד. ייתכנו מקרים 

 במבחנים למרות המלצת האבחון. בהם יוחלט כי אין לא יאושר הארכת זמן

 

 אנו מאחלים לכם בהצלחה.

 לשכת גיוס ומדור מיון


