התאמות בבחינות לסטודנטים עם מגבלה פיזית ,ו/או חושית ,ו/או נפשית ,ו/או
קוגניטיבית ,וכן סטודנטים המתמודדים עם מגבלה רפואית זמנית או קבועה
בדיקת הזכאות להתאמות מתבצעת במרכז התמיכה ונגישות האקדמית (מתנ"א) הפועל
במסגרת דיקאנט הסטודנטים .
הסטודנטים יעלו לאתר את בקשתם ויצרפו את המסמכים הרלוונטיים.
הזכאות לתנאי היבחנות מותאמים תתבסס על פגישה מוקדמת עם יועצת נגישות השרות
במרכז מתנ"א ,הגב' יעל שרגא רויטמן.

קריטריונים לבחינת זכאות לתנאים מותאמים בדרכי היבחנות
הזכאות להתאמות נקבעת אך ורק על בסיס מסירת אבחונים עדכניים או מסמכים רפואיים
רלוונטיים

אבחון מצב רפואי זמני או כרוני


האבחון יעשה על ידי רופא מומחה לתחום המאובחן ולא על ידי רופא כללי או רופא
משפחה.



על האבחון להיות עדכני ולכלול את המידע הבא:
 oאבחנה ברורה ודיווח המצב ככרוני או כזמני.
 oפרוט הבדיקות שנערכו ותוצאותיהן.
 oציון השפעת המגבלה על חיי הסטודנט תוך התמקדות בתפקוד הלימודי.
 oפירוט המלצות להתאמות שיכולות לאפשר לסטודנט הזדמנות שווה בבחינות.
 oפירוט הטיפולים הניתנים (תרופתי ,פרה-רפואי ,פסיכולוגי  /פסיכותרפי).
יש לפרט על השפעת הטיפול ותופעות לוואי אפשריות.
 oבמקרה של מגבלה חדשה במהלך שנת הלימודים ,על הסטודנט להגיש את
המסמכים מיד עם קבלת האבחנה והגדרת המגבלה.
מומלץ להוסיף אבחון תעסוקתי במידת הצורך

מבדק תפקודי למידה -אבחון מת"ל
אבחון מת"ל (מבדק תפקודי למידה)  -אבחון מת"ל פותח על ידי המרכז הארצי לבחינות
ולהערכה ומיועד ללימודים אקדמיים .הוא מוכר על ידי כל המוסדות האקדמיים בארץ.
הקריה האקדמית אונו מקבלת את המלצות אבחון מת"ל ,בתנאי שהיא יכולה לספק את
התנאים ליישום ההתאמות המומלצות.
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

סטודנטים עם קושי בתפקודי הכתיבה
יעברו אבחון תפקודי כתיבה מתוך אבחון מת"ל

תוקף ההתאמות
אישור ההתאמות תקף למשך כל שנות הלימודים באקדמיה ,אלא אם מצוין אחרת.

הליך קבלת ההתאמות
צרוף מסמכים רפואיים רלוונטיים עדכניים באתר
הסטודנט:
אבחנה רפואית ופירוט ההשפעה התפקודית של
המגבלה

תאום פגישה עם יועצת נגישות השרות במרכז מתנ"א
לשם בדיקת סוג והיקף הסיוע הנדרש בהתאם לאופי
הלקות

עד חודש
מתחילת כל
סמסטר

לא יאוחר מ-
 5ימי עבודה
מזמן הפנייה

הסטודנט/ית רשאי/ת ליהנות משרותי מרכז מתנ"א
קבלת ההחלטה באמצעות מייל
קבלת ההחלטות בנוגע לזכאות להתאמות

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

לא יאוחר מ-
 4ימי עבודה
מזמן
הפגישה

