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 מרכז אבחון

 

 מהי לקות למידה? 

לקות למידה באה לידי ביטוי בקשיים משמעותיים שאינם תואמים את הצפוי לגילו של בעל הלקות ברכישת  

המשגה, תפקוד ניהולי או יכולות    כתיבה,מיומנויות או בשימוש בכישורים של קשב וריכוז, שפה, קריאה, 

חישוביות, חברתיות או רגשיות; כאשר מקור הקושי אינו פגיעה חושית, לקויות מוטוריות, פיגור שכלי, מוגבלות  

חוק זכויות תלמידים עם לקות   –כלכלי )מתוך -סביבתי, תרבותי או חברתי  נפשית או תנאים חיצוניים, כגון חסך

. ה גבוהה(למידה במוסדות להשכל   

ניתן להפנות למרכז לייעוץ ולטיפול סטודנטים אשר קריאתם איטית או שמתקשים בהבנת הנקרא, סטודנטים  

המתקשים בריכוז והקשבה ממושכת, סטודנטים המבצעים טעויות קטנות של חוסר שימת לב בעת פתרון  

האנגלית או כאלה שכתב ידם אינו קריא  תרגילים ומתן תשובה לשאלות, סטודנטים המתקשים ברכישת השפה 

.או לא מספיקים לסיים מבחנים בזמן הקצוב לכך וכדומה  

 

מרכז אבחון, סיוע ותמיכה לסטודנטים לקויי למידה במכללה הינו חלק ממערך התמיכה לסטודנטים שפועל  

 מטעם משרד דקן הסטודנטים ומטרתו לתמוך בסטודנטים בעלי לקות למידה. 

מקצועי )מאבחנים ויועצים( בוגרי תואר שני במרכז פועל צוות   (.M.A)   בלקויות למידה ומומחה באבחון ובטיפול

 בסטודנטים ותלמידים הסובלים מלקויות למידה. 

 למרכז שני תחומי טיפול עיקריים:

 
1. תחום האבחון- האבחון במרכז מתבצע באמצעות כלים אמינים תקפים ומהימנים עם נורמות  

בסיסי מתבצע בשפת האם של הסטודנט והוא עוסק באיתור לקויות למידה ספציפיות:  ארציות. אבחון 

דיסלקציה, דיסקלקוליה, דיסגרפיה וקשיים בקשב וריכוז. כחלק מתהליך האבחון מוערכים גם  

אבחון   הכישורים האקדמיים של הפונה בתחום האורייני, באנגלית ובמתמטיקה. במרכז מתבצעים

מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה לצורך אבחון  ) אבחון מת”ל וגם דידקטי

מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה ותלמידים הלומדים בהם המבקשים התאמות בבחינות וסיוע  

. בלימודים בשל לקות למידה ) 

2. תחום הייעוץ והטיפול- המרכז מלווה את האבחון בייעוץ ,מתן תמיכה ומעקב אחר התקדמותו של   

הסטודנט. הייעוץ והתמיכה ניתנים באמצעות חונכות אישית וסדנאות בנושאים כגון כתיבה אקדמית,  

 הכנה למבחנים, קריאה ביקורתית, התמודדות עם לחץ, חרדת בחינות ועוד 
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.האבחון מתבצע בשפת האם של הפונה )עברית, ערבית, רוסית(  

 סוגי האבחון המתקיימים במרכז 

אבחון מת"ל-  מת”ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שנועדה לאבחן את  

וכן להעריך את הסבירות לקיום   –דיסלקסיה, דיסקלקוליה ודיסגרפיה   –לקויות הלמידה השכיחות 

. הפרעת קשב וריכוז  

מיועד למועמדים למוסדות להשכלה גבוהה וסטודנטים הלומדים בהם )קביל בכל המוסדות ולבחינה  

. מטרית(הפסיכו  

אבחון מת”ל - אבחון ממוחשב, פותח ע”י המרכז הארצי לבחינות והערכה לצורך קבלת תנאים  

 מותאמים בבחינה פסיכומטרית ובאקדמיה-  עלותו  1714 שקלים. 

אבחון דידקטי:  בודק את קיומם של לקויות למידה )דיסלקציה, דיסגרפיה, דיסקלקוליה( ושל קשיים  

 בקשב וריכוז. 

הכישורים האקדמיים של הפונה בתחום האורייני. מעריך את    

ומעלה.   36מיועד לסטודנטים מגיל    

בודק קיומה של לקות למידה דיסלקציה , דיסגרפיה, דיסקלקוליה ושל קשיים   -אבחון דידקטי שתי”ל

 בקשב וריכוז. 

36האבחון מעריך את הכישורים האקדמיים של הפונה בתחום האורייני והוא מיועד לגילאי  

שקלים.  1300עלותו   -לה ומע  

המחיר המצוין לעיל הינו מחיר בסיס, יתכן עבור תוספות מסוימות יידרשו תוספות באבחון 

 הכוללות תשלום נוסף בנפרד.

 ביצוע האבחון אינו מחייב המלצה להתאמות בבחינות, החלטה זו תינתן על בסיס שיקול דעת מקצועי בלבד.

 מרכז תמיכה/ נגישות

להשכלה גבוהה חייבים להעניק שירותי תמיכה לסטודנטים עם מוגבלויות.מוסדות   

אדם עם מוגבלות מוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כאדם עם לקות פיסית,  

נפשית או שכלית לרבות קוגנטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי  

החיים העיקריים. בתחום אחד או יותר מתחומי   

תלמידי מכינות וסטודנטים/ות במוסד להשכלה גבוהה זכאים לקבלת התאמות בלמידה ובדרכי  

 היבחנות בעקבות מגבלה רפואית. 

 שירותי התמיכה יינתנו בהתאם לנהלי המוסד. 
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 דיקנט הסטודנטים ומרכז התמיכה במכללה האקדמית גליל מערבי מעניק שירותים מגוונים:

התאמות )מה שמוכר   –מידה ודרכי היבחנות בגין המגבלה הרפואית מתן התאמות לל

כ"הקלות"( מטרתן לסייע לסטודנטים וסטודנטיות עם לקויות ומוגבלות להיבחן באופן  

שיאפשר להם להצליח כמו יתר הסטודנטים והסטודנטיות ולאפשר להם/ן שוויון הזדמנויות,  

 תוך שמירה על הרמה האקדמית. 

אקדמית באמצעות תגבורים, מרתונים, סדנאות וחונכים. תמיכה   

 ליווי, תמיכה וייעוץ בפתרון קשיים רגשיים, אישיים וחברתיים.                                   

 

 

 מרכז לטיפולי פרט 

 

וכמו כן, שירותי הייעוץ והפרט מציעים עבור הסטודנטים שיחות תמיכה, ייעוץ וטיפול באופן פרטני, קבוצתי 

 סדנאות שונות.

 השירות הנו מסובסד ונועד לסייע לסטודנטים בהתמודדות עם קשיים סביב: 

חיזוק הדימוי והביטחון העצמי -  

חרדות, לחצים ומתחים  -  

זוגיות, הורות ועוד –קשיים משפחתיים   - 

בדידות, חרדה חברתית –קשיים חברתיים   - 

קשיים בתפקוד יום יומי   - 

על רקע של אובדן, אירועים טראומתיים, שימוש/תלות בחומרים, מצבים נפשיים  קשיים אישיים   -

 שונים ועוד. 

 השירות ניתן על מנת לאפשר לסטודנטים את הפניות הרגשית לשיפור איכות החיים ולמידה מיטבית. 

. כמו כן, השירות מסייע בתיווך מול גורמים בקהילה, סיוע ראשוני במצבי חירום ובמצבי סיכון  

 קהל היעד 

השירות מוצע לסטודנטים הלומדים במכללה במסלול אקדמאי, אשר חווים קושי ומעוניינים לקבל סיוע  

. ותמיכה  



 
  

                                              

Dean of Students 

 

 הסטודנטיםדקנט 

 

www.wgalil.ac.il      | .580362580המכללה האקדמית גליל מערבי ע.ר. |    2412101עכו  2125ת.ד 

04-9015149 saritp@wgalil.ac.il 
 

 
 מרכז לליווי סטודנטיות בהריון ולאחר לידה.

זכויות אקדמיות לסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, שמירת הריון, הריון, חופשת לידה/אימוץ או קבלת ילד  
 למשמורת/אומנה .  

 הגדרות:  .1
 הוראות אלו מתייחסות לסטודנטיות ולסטודנטים כאחד. 

במהלך  ימים לא רצופים   21היעדרות של סטודנטית לתקופה של לפחות   -היעדרות בשל אירוע מזכה" "

במהלך הסמסטר בשל אחת מהסיבות הבאות: שמירת הריון, נסיבות אחרות שקשורות בהריון, נסיעה  

או הפריה חוץ   ,לחו"ל למטרת אימוץ, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, טיפולי פוריות 

 .גופית

ת המכינות ביחידה  תקנות אלו מתייחסות לסטודנטיות הלומדות לתואר ראשון ולתואר שני , ותלמידו

 אקדמית. -הקדם

 קבלת אישור התאמות   .2

סוציאליים ואחרים,  סטודנטיות המבקשות לקבל התאמות, יעבירו בקשה בצירוף מסמכים רפואיים/ -

   הכוללים את התאריכים הרלוונטיים, לידי דקנט הסטודנטים בהקדם האפשרי.

הסיבות למתן האישור.  ככל    האישור יכלול את התאריכים עליהם חלה הזכאות מבלי לפרט את 

 הדבר יצוין באישור.  - שהסטודנטית "נעדרת בשל אירוע מזכה" 

הסטודנטית להציג את אישור הזכאות בפני כל גורם שאליו תפנה בבקשות לקבלת   באחריותה של  -

    .ההתאמות לפי תקנון זה בהתאם לעניין

 

 היעדרות משיעורים:   .3

 מהשיעורים במקצוע שחלה בו חובת נוכחות.  30%מזכה עד סטודנטית זכאית להיעדר בשל אירוע  -

מכלל השיעורים )לפי   30%סטודנטית לאחר לידה, תהיה זכאית לחופשת לידה בת שישה שבועות או  -
 הגבוה מבניהם(.  

סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, רשאית לבקש קורס חוזר ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא   -
  בו.  נבחנה

 ית להציג את אישור הזכאות בפני רכז החוג על החלטתו לפרוש מהקורס.על הסטודנט  -

 עדכון שכר לימוד יבוצע על ידי רכז החוג.   -

יבוצע מול רכז   – רישום לקורס חלופי ללא תשלום )בגין קורס בחירה שלא מתקיים בשנה העוקבת(  -
 ללא צורך בועדת חריגים או ועדת מועדים מיוחדים.  - החוג

 סטודנטית להציג את "אישור הזכאות" למרצה ולרכז החוג . * חלה חובה על ה 

 
  :הארכת תקופת הלימודים .4

 
סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה, בתקופת הלימודים, זכאית להקפיא את לימודיה ולהאריך את  

הלימודים בשני סמסטרים נוספים, מבלי שתחוייב בשכר לימוד נוסף, או בכל תשלום נוסף בשל הארכה  
    .זו
 

 מטלות :  .5

 סטודנטית שנעדרה בשל "אירוע מזכה" תקבל מועד נוסף להגשת מטלות הקורס, או מטלה חלופית.  
שבועות מלשון החוק( מתאריך    7שבועות ממשכב הלידה+ 6שבועות)  13הסטודנטית תוכל לדחות עד  

 הלידה את הגשת המטלה, בהתאם להחלטת המרצה ובתיאום מולו.  
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 בחינות :   .6
 

עדרה מבחינה בשל "אירוע מזכה", רשאית להיבחן במועד חריג במסגרת המועדים  סטודנטית שנ -
המקובלים במכללה אשר ייקבע בתיאום עם מדור בחינות והמרצה בסמוך ככל הניתן לסמסטר בו  

 למדה את הקורס. 
 

, זכאית להיבחן במועד  שבועות מיום הלידה 14עד  שנעדרה מבחינה בתקופה של  לאחר לידהסטודנטית  -
חריג במסגרת המועדים המקובלים בחוג הלימודים / במכללה בכפוף להצגת אישור הזכאות בפני הועדה  

 למועדים מיוחדים.  
 )הגשת בקשה בפורטל הסטודנט<<בקשות וערעורים<<בקשה למועד מיוחד(. 

 

 בלבד.מועדים  2-למען הסר ספק, בכל מקרה רשאית "הסטודנטית הזכאית" להיבחן ב  -
 

סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה מבחינה בקורס חובה, זכאית ללמוד בסטאטוס 'על תנאי' בקורס    -
  .המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה 

 

ממשך זמן הבחינה. ובנוסף, רשאית   %25סטודנטית בהיריון / שמירת הריון זכאית לתוספת זמן של  -
לשירותים במהלך כל הבחינה, ללא ההגבלות החלות על סטודנטים אחרים. )ובהצגת אישור  לצאת 

 זכאות( 

 

 בני זוג של סטודנטית שנעדרו בשל אירוע מזכה   .7

רוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמו  יבן או בת זוג של סטודנט/ית שנעדר/ה בשל א -

 ימים.סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע 

סטודנט לאחר לידה של בת זוג שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי   -

 למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במוסד  

 )הגשת בקשה בפורטל הסטודנט<<בקשות וערעורים<<בקשה למועד מיוחד(. 

 .מועדים בלבד  2-למען הסר ספק, בן זוג רשאי להיבחן ב               

 חניה  .8

סטודנטית זכאית לקבל תוו חניה החל מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה, ובהצגת  

 אישור רפואי. 

זכאות זו מותנית בהצגת אישורים רלוונטיים בפני רכזת ההתאמות, הכוללים שבוע ההיריון ותאריך  

 לידה משוער.  
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