
 

 דף מידע לפונה לאבחון מת"ל

מכון אורן הינו מכון אבחון מת"ל )מערכת תפקודי למידה( למעוניינים להשתלב במוסדות להשכלה גבוהה. המכון פועל באישור 

קביעת זכאות , המועצה להשכלה גבוהה וקביל במוסדות האקדמיים בארץ. מטרת האבחון הינה איתור לקויות למידה וקשיי קשב

ינות האקדמיות ובבחינה הפסיכומטרית, קביעת סוג ההתאמות וגיבוש המלצות לסיוע בלימודים לסטודנטים עם להתאמות בבח

דו"ח האבחון יימסר בשיחת סיכום נוספת עד  שעות(. 3-4-נערך בשני מפגשים )משך כל מפגש כהאבחון  לקויות למידה והפרעת קשב.

 שבועות לאחר מפגש האבחון השני. שלושה
 

 :על תנה באבחון מבוססהאבח קביעת

שמילא הפונה במסמכים המצורפים, בשאלון האישי  ההיסטוריה ההתפתחותית והלימודית של הפונה, כפי שמתועדת ✓

 .ת/ומהמידע שנאסף מהפגישה האישית עם המאבחן

 תוצאות הביצוע במטלות הכלולות באבחון. ✓

 קה נוספים, שהועברו במידת הצורך.תוצאות מבחני העמ ✓
 

 :חשוב לדעת

  השכלה במוסדות ה , ייתכן שלא יומלצו עבורך התאמות(הבגרות)למשל, בבחינות  ואושרו לך התאמות בבחינות אובחנת בעבר גם אם

 .בעבר ת/להן נמצאת זכאיהתאמות שונות מההתאמות ש שהמלצות האבחון הנוכחי יכללו , או לחילופין ייתכןהגבוהה

 קשב. אי לכך, ייתכן ויהיה צורך באבחנה עדכנית של גורם מוסמך בתחום  אין בסמכות אבחון המת"ל לקבוע קיומה של הפרעת

 .)נוירולוג/פסיכיאטר(

 שיימסר טרם האבחון מידע כי החיוני  ,. לפיכךת/תקפותן של מסקנות האבחון מותנית בנכונות הנתונים המונחים לפני המאבחן

 ייעשה על הצד הטוב ביותר.הכלולים באבחון המבחנים , וכן כי ביצוע מלא ונכוןובמהלכו יהיה 

  ,ברורה אבחנה יעלה קושי בגיבוש במידה שהתמונה שתתקבל ממכלול הנתונים תהיה לא סבירה, מוקצנת, או כוללת סתירות פנימיות

תיים. אפשר לפנות לאבחון חוזר במת"ל רק בחלוף שלוש שנים מן יקשיי למידה אמ קיימיםוהמלצות להתאמות ולסיוע, וזאת גם אם 

 .האבחון הראשון

 הגשת במוסדות להשכלה גבוההלצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית ובבחינות  מקובלמת"ל אבחון ה .

 בצעת על ידי מכון האבחון. תבאחריותך ואינה מ נההבקשה הי

 לאמץ חובתם ואין מהמוסדות הדנים בבקשה )המרכז הארצי ומוסדות הלימוד( האבחון נתון לשיקול  יישום מסקנותכי  חשוב לציין

 מקצועיה גורם. ההחלטה הסופית בדבר מתן התאמות שמורה לבדרכי היבחנות התאמותסיוע ובדבר מתן  את חוות הדעת של המאבחן

 בכל מוסד. האמון על כך

  שימו לב, דמי הטיפול לא יוחזרו  .הם דמי טיפול בפנייה₪  80מתוך סכום זה  .₪ 1450 והינהתשלום עבור האבחון  –עלות האבחון

המחיר נקבע על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה והינו אחיד בכל המכונים  במקרה שהאבחון לא יתקיים מסיבה זו או אחרת(.

 .בארץ

 אחר מסירת דו"ח האבחון המלא, ייגבה תשלום נוסף בסך במקרים בהם יפנה/תפנה המאובחן/ת לקבלת שירות נוסף ממכון האבחון ל

 .לצורך כיסוי הוצאות הטיפול בבקשה₪  100

 אי הגעה לאבחון 

oren-בדוא"ל:  שנקבעמועד השעות לפני  24 יש להודיע לפחותאחד ממועדי האבחון שנקבעו במקרה של אי הגעה ל

im.ac.ilivhun@oran 'אי הגעה לאבחון ללא הודעה מוקדמת  ן מענה יש להשאיר הודעה במשיבון.במידה ואי 8190576-050 או בטל

 ₪. 250שעות לפני יום האבחון( יגרור קנס של  24)

 8:00 עד השעה בבוקר האבחוןיש להתקשר או להשאיר הודעת דוא"ל  מחלה/אשפוז/תאונהבמקרה של אירוע בלתי צפוי כדוגמת 

 בהקדם אישורים מתאימים כדי שנוכל לקבוע מועד  חדש לאבחון. להעביר אלינוו
 

 שמורה לך האפשרות לערער על מסקנות האבחון במת"ל. לפרטים ניתן לפנות למזכירות המכון. - ערעור על תוצאות האבחון 

 קראתי את כל המידעריני מאשר/ת בחתימתי כי ה

 : _______________תאריך       ________________  חתימה:
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