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 טופס הצהרה

מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה –מבוסס על מת"ל   האבחון במכון אל"ה
  לצורך אבחון מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה ותלמידים הלומדים בהם המבקשים התאמות בבחינות

 בשל לקות למידה.   וסיוע בלימודים
  עם של מומחים ללקויות למידה , ביוזמתה ובמימונהמת"ל פותחה במרכז הארצי לבחינות והערכה בסיו

של הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה הגבוהה. מת"ל נועדה לאבחן את לקויות 
וכן להעריך את הסבירות לקיום הפרעת קשב –דיסלקסיה ,דיסקלקוליה ודיסגרפיה  -הלמידה השכיחות

 וריכוז.
ת חומרתה על פי מדיניות המל"ג ובהתאם לקריטריונים שקבעה מטרת האבחון הנה זיהוי הלקות ורמ

 לאבחון לקויות למידה ובהתאם לכך גיבוש המלצות להתאמות ודרכי טיפול וסיוע. 
אבחון באמצעות המת"ל קביל לצורך הגשת בקשת תנאים מותאמים בבחינות האקדמיות ובבחינה 

 הפסיכומטרית. 
 אני החתום מטה מצהיר בזאת כדלקמן: 

ני מודע לכך כי ההמלצות להתאמות הן על סמך שיקול דעת המאבחן בלבד ובהתאם הנ .1
 למדיניות המל"ג. 

ידוע לי כי עצם העובדה שאובחנתי בעבר ונמצאתי זכאי להתאמות על פי קריטריונים של  .2
 האבחון הנוכחי.  ךמשרד החינוך אינה מחייבת המשך המלצה על אותן התאמות על סמ

מטלות האבחון בצורה מיטבית וכנה שכן ידוע לי שאם יימצא שלא  הנני מתחייב לבצע את .3
עשיתי כן תיווצר מגבלה בפרשנות התוצאות ובהתאם לכך לזכאותי למתן התאמות על סמך 

 תוצאות האבחון. 
ידוע לי כי עצם העובדה שאובחנתי על ידי גורם רפואי נוירולוג / פסיכיאטר כסובל מהפרעת  .4

קשב , אינה מחייבת אוטומטית את המאבחן והמכון במתן התאמות . כאמור לעיל, 
בחן ועל סמך מכלול נתונים שיבדקו ובהתאם אמהההתאמות תינתנה על פי שיקול דעת 

 למדיניות המל"ג. 
אוכל לעשות זאת באמצעות   ת המאבחן/ תטמידה ואבקש לערער על החלהנני מודע כי ב .5

 העברת תיק האבחון למכון מת"ל אחר על פי בחירתי לעיון נוסף.  –נוהל ערעור 
ידוע לי כי משלוח מסמכים למכון הנו באמצעות דואר ישראל וכי במידה והנני מבקש/ ת  .6

חריות הבלעדית להעברת מסמכים להעביר למכון מסמכים באמצעות המייל הנני נושא/ת בא
 אלו באמצעות הרשת. 

במקרה של איחור משמעותי לפגישת האבחון, ייתכן והיה צורך לקבוע פגישה נוספת. על  .7
 . ₪ 150פגישה נוספת ייגבה תשלום נפרד של 

במקרה שיש צורך לדחות פגישה, יש להודיע על כך לפחות שני ימי עבודה מראש בטלפון או  .8
 במייל  

natali_t@achva.ac.il : 08-8588139 .הודעה מראש ייגבה  על פגישה שבוטלה ללא
 . ₪ 150תשלום נפרד של 

 
 מתוקף תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע דוח האבחון נמסר באחת מהדרכים הבאות    .9

 
 :אנא סמן את העדפתך בעיגול

 מסירה ידנית במשרדי המכון בהצגת תעודת זהות. .א
הגבייה עבור התשלום הנה נפרדת מעלות  .₪ 20של שליחה בדואר רשום בעלות  .ב

 . 2שלוחה  -3שלוחה  3622האבחון ותתבצע במדור שכר לימוד . טלפון *
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