התאמות בהיבחנות לסטודנטים עם הפרעות קשב
הזכאות להתאמות נקבעת על בסיס מסירת אבחונים עדכניים ומסמכים רפואיים רלוונטיים.

מועד הגשת האבחונים
ניתן להגיש אבחונים במהלך כל סמסטר עד חודש אחרי תחילת כל סמסטר .סטודנטים
שיגישו אבחונים באיחור ,יקבלו תנאים מותאמים בסמסטר העוקב.

קריטריונים להכרה באבחונים ובמסמכים רפואיים
הקריה האקדמית אונו מקבלת את הקריטריונים להכרה במבוגרים עם הפרעת קשב וריכוז
כפי שמופיעים בחוזר משרד הבריאות (דצמבר:)2010 ,
 .1האבחון נערך על ידי גורם מוסמך לאבחון הפרעת קשב וריכוז :פסיכיאטר ,נוירולוג או
פסיכולוג חינוכי מומחה בעל הכשרה לאבחון הפרעת קשב בקרב מבוגרים.


האבחון יכלול הערכה קלינית הכוללת :היסטוריה מפורטת של האדם ,הערכה מלאה על פי
הקריטריונים של המדריך העדכני  , DSMציון חומרת ההפרעה ,בדיקה קלינית מפורטת
ושלילת אבחנות חלופיות העשויים להסביר את הקשיים– היבטים רגשיים ,נפשיים,
קוגניטיביים וכדומה.



במידת הצורך ,יצורפו מדדים אובייקטיביים כגון מבחנים ממוחשבים ,כגוןBRC :

או

.MOXOשימו לב :מבחנים ממוחשבים כשלעצמם אינם מספיקים לשם ביסוס קיומה או
העדרה של הפרעת קשב וריכוז!


כל המלצה להתאמה צריכה להיות מנומקת כך שהקשר בינה לבין תפקוד הסטודנט יהיה
ברור וישיר.
קבלת תנאים מותאמים בשל הפרעת קשב וריכוז מותנית בכך שיוכח שהפרעת הקשב
והריכוז פוגעת במידה ניכרת בתפקודי הלמידה הבסיסיים של הסטודנט (קריאה ,כתיבה,
מתימטיקה וקשב וריכוז) .לפיכך ,הסטודנט בעל הפרעת הקשב והריכוז חייב לעבור אבחון
תפקודי למידה במקביל לאבחון הרפואי.

.2אבחון תפקודי למידה
תאריך עריכת האבחון הוא מכיתה י' ואילך ,כשלכל המוקדם נערך בגיל .16
על האבחון להיערך על ידי מאבחן דידקטי בעל תואר שני בלקויות למידה ממוסד אקדמי
מוכר או פסיכולוג חינוכי מומחה בליקויי למידה ,בעל הכשרה לאבחון מבוגרים.

כמו כן ,הקריה האקדמית אונו מקבלת את המלצות אבחון מת"ל המוכר על ידי כל המוסדות
האקדמיים בארץ.
האבחון יכלול:


רקע מפורט הכולל היסטוריה רפואית ,התפתחותית ,לימודית ורגשית



תיאור התנהגותי



פירוט כלי האבחון בהם נעשה שימוש במהלך האבחון



ממצאי האבחון הכוללים תיאור איכותני וטבלת ממצאים כמותיים



סיכום הכולל אבחנה וחוות הדעת המפורטת



המלצות אופרטיביות הנובעות מן האבחון

הנחיות מיוחדות לסטודנטים למשפטים
תוקף האבחון לקבלת ההתאמות בלימודים בקריה אקדמית אונו הוא אבחון שנעשה מגיל 16
ואילך.
חשוב לציין כי באחריות הסטודנט לבדוק את תנאי מתן התאמות במבחני הסמכה בשלכת
עורכי הדין.
סטודנטים למשפטים שאין בידיהם אבחון מתקופת התיכון יצטרכו לעבור אבחון מת"ל באחד
המכונים המורשים ברחבי הארץ (לינק) לצורך קבלת התאמות במוסדנו.
הנחיות מיוחדות לסטודנטים לחשבונאות
התאמות בתנאי ההיבחנות נידונות על סמך אבחון מת"ל בלבד.

אישור ההתאמות
הקריה האקדמית אונו תעשה כמיטב יכולתה להתאים את התנאים לצרכי הסטודנט אך היא
אינה מתחייבת לקבל את ההמלצות וליישמן כלשונן.

הליך קבלת ההתאמות לסטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז

מילוי בקשת התאמות באתר הסטודנט
צרוף אבחונים תקפים על פי ההנחיות
אתר הסטודנט/כללי/פניה לבקשת התאמות

עד חודש
מתחילת כל
סמסטר

בתנאי היבחנות

קבלת אישור במייל על קבלת הבקשה ותקינות
המסמכים שהוגשו

קבלת ההחלטות בנוגע לזכאות להתאמות
באמצעות מייל

הסטודנט יכול להיעזר בהתאמות ולקבל סיוע
במרכז מתנ"א
(מרכז תמיכה ונגישות אקדמית)

תוך  7ימי
עבודה ממועד
העלאת
הבקשה

תוך  7ימי
עבודה ממתן
אישור בדיקת
המסמכים

