
  ליקויי למידה   

 פסיכולוג חינוכי בכיר-ר צבי מרק"ד

 .ומטפל משפחתי וזוגי מוסמך

  

הגדרה מילונית של למידה וזכירה. 

למידה כתהליך. 

הגדרת ליקויי למידה. 

ס”לקות למידה וביטוייה בבי. 

דרכי התערבות וסיוע.      



 .פירוש מילוני? מהי למידה

קנית ידיעות מפי מורה או : אבן שושן

 .מקריאה ועיון

אלקלעי Learn : קבוע , ידע, שנה, למוד

על , הגדרה אקטיבית.  מצא, בזיכרון

הלומד לפעול על מנת לרכוש ולזכור את 

 .בזיכרון לקבועלשנן ו, הידע

ראיה  “שמירה בזיכרון : זכירה אבן שושן

זכירה מביאה לידי  , מביאה לידי זכירה

 .”עשייה

אלקלעי memorization :למידה על פה ,

 .קביעה בזיכרון, שנון



 :  למידה כתהליך של
 פלט -עיבוד  -קלט     

 .ראיה,שמיעה: חושים, קלט=מקלדת

   .כתיבה, דיבור,יישום הידע, ביצוע, פלט= מסך

תהליכי   = גוף המחשב

 .ארגון בזיכרון, עיבוד



 הגדרת ליקויי למידה

        :האבחנה של ליקויי למידה תקבע כאשר •
רמת המיומנות ורמת ההישגים של התלמיד נמוכים במובהק  

,  מהיכולת השכלית שלו, מהמצופה על פי גילו הכרונולוגי

באחת או יותר מהמיומנויות . ודרגת הכיתה  המתאימה לו

חשבון  , כתיבה והבעה בכתב, קריאה והבנת הנקרא: הבאות

לקות הלמידה מפריעה במידה מובהקת  . והבנה מתמטית

או לפעולות חיים יום יומיות  ,למימוש הישגים אקדמאים

 .מתמטיקה או כתיבה, המחייבות כישורי קריאה



 תיאור

תלמידים ליקויי למידה מגלים הפרעות 

:      ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות
זאת עקב  . ובשימוש בהם, כתיבה וחשבון, קריאה

שיבושים בתהליכים קוגניטיביים שהבסיס המשוער 

הם מגלים קשיים  . להם הוא ליקוי בתפקודי המוח

בהתמצאות  , בתפיסה, בתפקוד השפה והחשיבה

בתפקוד , בקשב וריכוז, בזיכרון, במרחב ובזמן

 .בארגון, בתיאום תפיסתי תנועתי, מוטורי



תופעות המתגלות אצל תלמידים  
  .בתחום הקוגניטיבי -ליקויי למידה 

ליקויים בקשב וריכוז. 

ליקויים שונים בתפיסת החושים  ,

שהנפוצים בהם הם ליקויים 

,  השמיעתית, בתפיסה החזותית

 .התחושתית והמישושית

  ליקויים בזיכרון לטווח קצר או

קושי בשימור או בשליפת  , ארוך

  .מידע



תופעות המתגלות אצל תלמידים  
 .בתחום הקוגניטיבי -ליקויי למידה 

בעיקר בין הערוצים  , ליקויים בתכלול בין חושי

 .השמיעתי והתנועתי, החזותי

ליקויים בהתמצאות בזמן ובמרחב. 

  ליקויים שונים בתחום השפה שאינם נובעים מלקות

,  שמיעה כגון קושי בקליטת חלקי דיבור מופשטים

קשיים במודעות פונולוגית  , רצף שפתי, מילות יחס

קשיים בשיום ועוד ובשימוש  , ואורתוגראפית

 .בתחומי השפה השונים

כמו העדר אסטרטגיות  , ליקויים שונים בחשיבה

העדר יכולת ארגון או חוסר יכולת  , למידה יעילות

 .לשנות גישה ולעבור מעניין לעניין



תופעות המתגלות אצל תלמידים  
 .בתחום ההתנהגותי -ליקויי למידה 

  תלמידים ליקויי למידה מתאפיינים

לעיתים על ידי חלק מהתופעות  

,  חוסר שקט: ההתנהגויות  הבאות

,  אימפולסיביות, תנועתיות ייתר

,  היסח הדעת, פרסברציה

ביצוע  , תגובתיות רבה לגירויים

קושי  , איטי של תפקידים ומיומנויות

לציית לחוקים ולכללים וגישה  

  .פסיבית ללמידה



תופעות המתגלות אצל תלמידים  
בתחום ההסתגלות   -ליקויי למידה 

 .הרגשית והחברתית

תגובות רגשיות לקושי ולכישלון. 

עקב  , בינאישיות, קושי במיומנויות חברתיות

חולשה בהבנת רמזים ודקויות בערוץ 

,  או הבלתי מילולית/התקשורת המילולית ו

נוקשות  , כגון קושי להבחין בהבעות פנים

קשיים  , וחוסר יכולת להסתגל למצבים חדשים

חוסר יכולת לדחות ,בהבחנה בין עיקר לטפל

  .סיפוקים



 דרכי התערבות וסיוע

אבחון פסיכולוגי. 

אבחון דידקטי. 

למידת אסטרטגיות למידה ,

 .התכוננות לבחינה וביצועה

התאמות דרכי היבחנות. 

טיפול פסיכולוגי . 

 


