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כתב התחייבות לפונים אשר מעוניינים להתחיל תהליך במרכז אבחון 

אבחון מת"ל הינו אבחון ממוחשב המאושר ע"י המועצה להשכלה גבוהה. 

שעות. בנוסף מתקיימת בסיום התהליך שיחת   3- האבחון מתקיים בשני מועדים, כאשר משך כל מועד הוא כ

 האורכת כחצי שעה ובה יימסר דו"ח האבחון. משוב 

 ידוע לי כי עליי לשלם  95 ש"ח עבור טיפול בפנייה. במידה והאבחון יתקיים, סכום זה יתקזז .1
 דמי הטיפול בפניה לא יוחזר. האבחון הכוללת. במידה והאבחון לא יתקיים מכל סיבה שהיא  מעלות  

זאת בהנחה ששני המועדים מתקיימים  שבועות ממועד האבחון הראשון,  4-דו"ח האבחון יימסר כ .2

, אז עד ארבעה שבועות ממועד המפגש השני. באותו שבוע

. ביום האבחון אין ליטול ריטלין או כל תרופה אחרת המשמשת לטיפול בקשיי קשב  .3

 ידוע לי כי תיאום מועדי האבחון יתבצע רק לאחר תשלום מלא.  .4

כי היבחנות. החלטה זו תינתן על בסיס כל  ידוע לי כי ביצוע האבחון אינו מחייב מתן התאמות בדר .5

המידע שיובא בפני המאבחנת ע"י הפונה ובשילוב המידע שמתקבל מביצוע מטלות האבחון. 

ידוע לי כי גם אם אושרו בעבר התאמות, למשל: בבחינות בכרות, אין זה מחייב שאקבל התאמות   .6

 באבחון הנוכחי או התאמות זהות לאלה שקיבלתי בעבר. 

גם אם אקבל המלצה לקבלת התאמות ממרכז אבחון של המכללה האקדמית גליל מערבי    ידוע לי כי .7

אין בכך התחייבות שמוסד הלימודים בו אני לומד/ת / המרכז הארצי לבחינות והערכה יאשר לי את  

 ההתאמות. 

ידוע לי כי במידה ותוצאות האבחון יימצאו כחריגות ויומלץ לי לעבור מבחן העמקה, זה יהיה בתוספת .8

תשלום, על פי מחירון מרכז האבחון של המכללה האקדמית גליל מערבי.  המלצה לביצוע העמקה  

תינתן על בסיס שיקול מקצועי בלבד. 

שעות טרם מועד האבחון לגבי כל ביטול או איחור   24יש לעדכן טלפונית את מרכז האבחון עד  .9

דק'   20למועד האבחון, במידה ולא תתקבל הודעה מראש או במקרה של הגעה לאבחון באיחור של 

₪.  200-מפגש האבחון והמאובחן ייקנס בומעלה, יבוטל 

. 04-9015267/149/282טלפון ליצירת קשר מרכז אבחון :  

 עלות אבחון בכפוף למחירון כפי שפורסם במכללה בכל שנה. •

באבחונים הכוללות תשלום  תוספות מחיר באבחון המצוין במחירון הינו מחיר בסיס. יתכן ויידרשו 

 נוסף נפרד.  למשל: תוספת שפה. 

 פרטים לגבי ערער במשרד הדיקנט.  – ניתן לערער לגבי מסקנות אבחון  •

_________    ת.ז: ________________  חתימה:_________________שם הפונה: ________

 בברכה,  

 המרכז לאבחון וטיפול בלקויות למידה 

משר הדיקנט, המכללה האקדמית גליל מערבי. 


