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 מת"ל? מהו אבחון 

שפותחה לצורך אבחון סטודנטים או  מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים מת"ל היא

סטודנטים לעתיד המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בגין לקות למידה או הפרעת 

 קשב וריכוז.  

טרת האבחון היא קביעת זכאות להתאמות בבחינות האקדמיות ובבחינה הפסיכומטרית, מ

 קביעת סוג ההתאמות וגיבוש המלצות לסיוע בלימודים לסטודנטים עם לקויות למידה.

 

 .16-35האבחון באורנים נותן שירותי אבחון והערכה לגילאי  מכון

 

 ים:אבחון המת"ל מיועד לפונים העונים על המאפיינים הבא

 30עד  16* גיל 

 * מועמדים להשכלה גבוהה או סטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה

* מי שאובחנו בעבר כבעלי לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז, או למי שיש קשיים באחד או 

 יותר מהתחומים הבאים: קריאה, כתיבה, אנגלית, חשבון ותפקודי קשב וריכוז. 

 . 6ל שפת אם. ילידי הארץ או מי שעלה לארץ לפני גיל * שולטים בעברית ברמה ש

 כבר הלומדים או גבוהה להשכלה במוסד ללימודים מועמדים, הפסיכומטרית לבחינה * מועמדים

 .גבוהה להשכלה במוסד

 השנים האחרונות.  3 -* מועמדים שלא נבחנו במת"ל ב

חון, כגון: לקות ראייה, לקות * שאינם בעלי מוגבלות פיזית העשויה להפריע לביצוע מטלות האב

 שמיעה, בעיות מוטוריות. אלו יוכלו להגיש מסמכים רלוונטיים ובקשתם תישקל באופן נפרד. 

 

 תהליך האבחון

 תהליך האבחון כולל שלוש פגישות: 

שעות, המיועדות לביצוע מטלות האבחון, שיחת העמקה אישית  3-5שתי פגישות הנמשכות בין  -

 רך ברור הקשיים והעברת מבחני העמקה נוספים, בהתאם לצורך. עם מאבחן מומחה לצו

מפגש אישי עם המאבחן לשם מתן הסבר על תוצאות האבחון והשלכותיו. במפגש זה יימסר  -

 דו"ח האבחון. 

 

 

 ביצוע האבחנה באבחון מבוסס על מספר היבטים:

 

 * תוצאות הביצוע במטלות הכלולות באבחון.

הלימודית של הפונה, כפי שמתועדת במסמכים המצורפים, בשאלון * ההיסטוריה ההתפתחותית ו

 האישי שמילא הפונה ומהמידע שנאסף מהפגישה האישית עם המאבחן.

 * תוצאות מבחני העמקה נוספים, שהועברו במידת הצורך. 

 תהליך הפנייה לאבחון
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ריד את ניתן להו שאלון לפונה. -שאלון אישיכדי להירשם לאבחון יש להעביר למרכז קשת 
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/matal-השאלון מהאתר של המרכז הארצי: 

questionnaire.html-personal-ela/matal/matal 

 .google-אורן" ב או דרך חיפוש "מכון

 המסמכים הבאים:לצרף העתקים של בנוסף, יש 

 .)במידה ויש( בית ספר יסודי, חטיבה ותיכון. כל התעודות שברשותך -תעודות מבית הספר         •

 תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני בגרות במקצועות בהם נבחנת עד כה.         •

 גיליונות ציונים ממוסדות אקדמיים, במידה והינך לומד או למדת בעבר.         •

 חות אבחון קודמים."דו         •

 תעודת ציון (ספח) של הבחינה הפסיכומטרית.         •

 אישורים על זכאות להתאמות בבחינות הבגרות או בבחינה הפסיכומטרית.         •

כגון: הפניות לאבחון, הפניות לטיפול  ,שבגינם פנית לאבחוןמסמכים אחרים הנוגעים לקשיים          •
  וסיוע, הערכות מורים או מטפלים, סיכומי טיפולים, תיעוד רפואי.

 .ר צילום של המסמכיםאליך. לכן, אנא העב המסמכים לא יוחזרו שים לב!
 

 המיועד וההקלדה הכתיבה תפקודי אבחון -אבחון כתיבה המבוסס על אבחון תכל"ס. 2

 וכולל ביותר מקיף הינו האבחון. ובהווה בעבר כתיבה וקשיי לדיסגרפיה חשד עם טודנטיםלס

 אפשריות התאמות ובדיקת הכתיבה בבסיס העומדות מיומנויות הערכת, הכתיבה תפקודי הערכת

 .ההבחנות בדרכי

 כתב בכתיבה: קשיים שלהם סטודנטים או הגבוהה בהשכלה ללימודים למועמדים מיועד האבחון

 המתקשים לסטודנטים, בנוסף. כאבים או מהירה התעייפות, בכתיבה איטיות, קריא לא יד

 או אחרות נוירולוגיות הפרעות או יתר הזעת, בגידים דלקות כגון אחרות מסיבות בכתיבה

 . ההבחנות בדרכי התאמות צריכים אשר, תאונות

 

  האבחונים: מחירי

המחיר נקבע על ידי . בפנייה טיפול דמי ₪ 80 מתוכם, ₪ 1450 הינו האבחון הדידקטי מחיר -
גרור (אי הגעה לאבחון במועד שנקבע, י המרכז הארצי לבחינות והערכה והינו אחיד בכל הארץ

 ₪). 250קנס של 

 ₪.  600הינו  אבחון כתיבהמחיר  -

 ₪.  300במידה ואבחון הכתיבה יועבר בנוסף לאבחון הדידקטי מחיר האבחון יהיה 

 יבוצע בקופת אורנים לאחר קבלת המסמכים וקביעת התאמה לאבחוןן האבחו על התשלום

https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/matal-ela/matal/matal-personal-questionnaire.html
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/matal-ela/matal/matal-personal-questionnaire.html
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/matal-ela/matal/matal-personal-questionnaire.html
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סמוך למועד קבלת ההודעה על תיאום בתנאי שהתשלום יבוצע משוריין האבחון תאריך * *

 **האבחון

 

 את המסמכים יש לשלוח בדואר לכתובת: 

  , עבור מרכז קשת.36006אורנים מכללה אקדמית לחינוך, דואר טבעון 

 

 ות למרכז האבחון.או למסור ישיר

 

לאחר שמאבחנת מומחית עברה על המסמכים וקבעה עמידה יעשה טלפונית זימונך לאבחון י

בקריטריונים. במקרה של אי עמידה בקריטריונים, או אם יש לשער שקשייך אינם נובעים מלקות 

 למידה, תופנה לגורם מקצועי מתאים להמשך בירור. 

 

 

 
 

  
 
 
 

 פרטים נוספים במזכירות מרכז קשת אצל:
 ivhun@oranim.ac.il-orenדנה 

 .04-9838971: בטל'רינה 
 

mailto:oren-ivhun@oranim.ac.il

