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 א. ייעוץ לימודי ומקצועי
 ידי צוות פסיכולוגים ויועצים-עלהניתן לימודים ומקצוע  מסלולבבחירת למתלבטים ייעוץ מתן 

 . תעסוקתיים
, יכולות לימודיות, תכונות שלושה מפגשים ויום מבחנים. בתהליך זה נבדקים כשרים כוללתהליך הייעוץ 

 כיוונים מתאימים ללימודים ולתעסוקה. אודות על אשר מהם ניתן להסיק  אישיות ותחומי עניין 
ים בשאלות (ללא מבחנים), המיועדת לפונים המתלבט אחת ייעוץגם לשיחת  , קיימת אפשרותעל כך נוסף

הייעוץ מתייחס לכלל תחומי הלימוד הנלמדים בארץ, ולא רק לאלה הנלמדים באוניברסיטת  ממוקדות.
 ת"א.

וחלים עליו כל כללי הסודיות המקצועית. הוא אינו קשור להליכי הרישום ואינו משפיע , הייעוץ הוא אישי
 על הקבלה.

לאנשי סגל ובני ילים ולחיילים משוחררים, ולסטודנטים, לחיהייעוץ ניתן תמורת תשלום. ניתנת הנחה 
 משפחתם.

  :למידע נוסף מומלץ לפנות לאתר האינטרנט
https://deanstudents.tau.ac.il/Consulting-and-Diagnosis 

  
 235חדר בניין מיטשל , ספריית מידע

, ימים בארץותחומי הלימוד הקי מקצועותה ם ומידע על כליה הפועלת במדור ניתן למצוא תיאורייבספר
 ., ובהם תנאי הקבלה ותכניות הלימודיםידיעונים של מוסדות הלימוד השוניםו וכן חוברות רישום

 .18.00-09.30 שעותב ', ד'וימים ב 13.30-09.30שעות ב ', ה': ימים אשעות הפעילות
  

 .השימוש חינם - לסטודנטיםה כרוך בתשלום סמלי. יהשימוש בספרי
  

 ב. סטודנטים לקויי למידה 
 נבדקת זכאותםכדי לאפשר לסטודנטים לקויי למידה הזדמנות שווה להצליח בלימודים ובבחינות, 

 תמיכה, בהתאם לאופי הלקות. לליווי וללהתאמות לימודיות, 
 ועדת ובאישור   מדור המאבחנות מקצועיות של  י"ע הניתנת דעת חוות על מבוססת להתאמות הזכאות
 .פקולטהה/החוג של ההוראה
 אם גם(  במדור או להציג אבחון מת"ל אבחון לעבור חייב למידה לקות בשל התאמות המבקש סטודנט

 ועדת לאישור המדור המלצותעל סמך אבחון זה מועברות ). אחריםממקורות  אבחונים תוצאות בידיו
 .בפקולטה ההוראה

סדנאות שונות לפגישות אישיות ולהתאמות זכאים סטודנטים לקויי למידה לסיוע בשיעורי עזר, ה לענוסף 
 לשיפור מיומנויות למידה.

. ל"שנה תחילת לפני עוד רצוי – האפשר ככל מוקדם לאבחון לפנות מומלץ ארוכה המתנה רשימת עקב
דיסלקסיה, דיסקלקוליה  -אבחן את לקויות הלמידה השכיחות ל הנועדאבחון מת"ל,  נערך במדור

  וכן להעריך את הסבירות לקיום הפרעת קשב וריכוז. –ודיסגרפיה 
והאבחון האבחון במת"ל מיועד לצעירים שנקבע בעבר כי הם בעלי לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז 

לצעירים שיש להם קשיים ניכרים לפחות בתחום אחד מהתחומים האלה: קריאה,  אושבידיהם אינו תקף, 
 כתיבה, תפקודי שפה אחרים, חשבון, תפקודי קשב וריכוז.

 :אתר האינטרנטאו לעיין ב  03-6405449להתקשר לטלפון: למידע נוסף ניתן 
Diagnosis-and-https://deanstudents.tau.ac.il/Consulting 
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