מרכז שחפים  -שירות פסיכולוגי משלים
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מרכז "שחפים" -שרות פסיכולוגי חינוכי משלים
להורים שלום,
אנו שמחים שבחרתם לפנות למרכז שחפים לצורך אבחון פסיכו-דידקטי עבור בנכם/בתכם.
האבחון מתבצע על ידי פסיכולוג חינוכי מומחה או מתמחה ,שהתמחו בתחום האבחון הפסיכו-דידקטי.
האבחון מוכר על ידי משרד החינוך ותקף לצורך מתן התאמות בבחינות הבגרות .אבחון המתבצע החל
מכיתה ז' ועד כיתה י"ב ,תקף לצורך ההתאמות בבחינות הבגרות עד גיל .52
מטרת האבחון הפסיכו -דידקטי הינה למפות את הכוחות והקשיים בלמידה ומתן הערכה לגבי קיומם של
ליקויי למידה כגורם המשפיע על רמת התפקוד הלימודי .מעבר לכך האבחון מיועד להמליץ על דרכי
למידה ודרכי היבחנות מתאימים לתלמידים שאובחנו כבעלי ליקויי למידה ספציפיים.
ההפנייה לאבחון מתבצעת ע"י בית הספר או ההורים וההרשמה מתבצעת בעת הבאת השאלונים
המבוקשים  :שאלון בית ספר ,גיליון ציונים ,שאלון הורים ושאלון תלמיד ,הסכמת הורים וויתור סודיות
(כל הטפסים מופיעים באינטרנט) .לטפסים יש לצרף דמי רישום על סך  ₪ 011בהמחאה לפקודת
"עיריית רמת-גן" למוטב בלבד (ניתן לשלוח בדואר).
הליך האבחון כולל מס' פגישות:
 פגישה להכרות עם ההורים וקבלת מידע על הילד (לעיתים בשיתוף עם התלמיד/ה).
 5-3 מפגשים להעברת המבדקים לתלמיד/ה .מס' הפגישות ואורכן משתנה בהתאם לקצב העבודה
של התלמיד/ה ולרמת הריכוז שלו בעבודתו.
 פגישת סיכום עם ההורים והילד ביחד או בנפרד ,בהתאם להחלטת הפסיכולוג המאבחן.
 מסירת דו"ח מסכם באופן אישי או בדואר ,עד שבוע לאחר פגישת הסיכום עם ההורים.
זמן המתנה לאבחון נמשך כחודשיים (יכול להמשך כשלושה חודשים בתקופות עומס).
התשלום לאבחון פסיכו-דידקטי הינו  .₪ 2,231התשלום מתבצע בעת המפגש הראשון במזומן או
בהמחאות (לפקודת "עיריית רמת-גן") .ניתן לפרוס את הסכום ל 5-תשלומים.
דמי הרישום ירדו מעלות האבחון הכוללת .על ביטול פגישה יש להודיע  22שעות מראש.
במידה ואינכם מגיעים לפגישה ללא הודעה מראש יגבה מכם סך של  ₪ 011כדי להמשיך בתהליך
האבחון.
דוח האבחון מועבר להורים בלבד .אין העברה של מידע לגורם כלשהו ללא ויתור סודיות ספציפי ועדכני
חתום על ידי ההורים.
מידע נוסף באינטרנט http://www.ramat-gan.info/psychology -תחת "מרכז שחפים".
במידה וברצונכם להתייעץ לגבי הצורך באבחון או לגבי משמעות התהליך אתם מוזמנים ליצור קשר עם
מנהלת המדור.
בברכה,
ד"ר מרים הרמן
מנהלת מדור ליקויי למידה

