התאמות בהיבחנות לסטודנטים עם ליקויי למידה
 .1הזכאות להתאמות נקבעת אך ורק על בסיס מסירת אבחונים שנערכו
מכיתה י' ואילך ,כשלכל המוקדם נערך בגיל .16
 .2מועד הגשת האבחונים :במהלך כל סמסטר עד חודש מתחילת הסמסטר .סטודנטים
שיגישו אבחונים באיחור ,יקבלו תנאים מותאמים בסמסטר העוקב.
 .3האבחון נעשה על ידי מאבחן דידקטי בעל תואר שני בלקויות למידה ממוסד
אקדמי מוכר או פסיכולוג חינוכי מומחה בליקויי למידה ,בעלי הכשרה לאבחון
מבוגרים .כמו כן ,הקריה האקדמית אונו מקבלת את המלצות אבחון מת"ל המוכר
על ידי כל המוסדות האקדמיים בארץ.
רשימת מכונים העורכים אבחון מת"ל
מכון אלה ,המרכז הארצי לבחינות בירושלים טל' 02-6759584
מכון יהל ,אוניברסיטת חיפה 04-8249022
אוניברסיטת תל-אביב 03-6405449
מל"ל ,האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה 09-7781126
אוניברסיטת תל אביב 03-6405449
מרכז מנעד ,מכללת לוינסקי לחינוך ,תל אביב03-6901634 ,
מכון אלה-אחווה ,המכללה האקדמית אחווה 08-8588139
מכללת תל חי 04-6900814
 .4האבחון 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

 .5המלצות אופרטיביות הנובעות מן האבחון על האבחון להיערך בשפת האם של
הנבחן ,בהתחשב בגיל שבו המאובחן הגיע לארץ.

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.

סטודנטים עם קושי בתפקודי הכתיבה
יעברו אבחון תפקודי כתיבה מתוך אבחון מת"ל
אישור ההתאמות
הקריה האקדמית אונו תעשה כמיטב יכולתה להתאים את התנאים לצרכי הסטודנט אך היא
אינה מתחייבת לקבל את ההמלצות וליישמן כלשונן.
תוקף ההתאמות
אישור ההתאמות תקף למשך כל שנות הלימודים באקדמיה ,אלא אם מצוין אחרת.

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

עד חודש
מתחילת כל
הסמסטר

בתנאי היבחנות

קבלת אישור במייל על קבלת הבקשה ותקינות
המסמכים שהוגשו

קבלת ההחלטות בנוגע לזכאות להתאמות לתיק
האלקטרוני

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

