
 כרם / בטכניון-בהדסה עין / השומר(-מרכז הערכה במס"ר )בי"ח תל

מרכז הערכה משלב שאלון אישיות ממוחשב, ראיונות מובנים ותחנות   •
 סימולציה

מועמדים שנרשמו לתוכנית הארבע שנתית וגם לתוכנית השש שנתית באחד   •
יזומנו למרכז   –מהמוסדות: תל אביב, טכניון או האוניברסיטה העברית 

 . הערכה במס"ר בתאריכים שבהם ייבחנו מועמדי התוכנית הארבע שנתית

מועמדים ומועמדות שיירשמו ליותר מאוניברסיטה אחת מבין הנ"ל ויחליטו   •
את מועמדותם לאחת מהאוניברסיטאות, ביטול המועמדות לא ישנה לבטל 

 .את השיבוץ שלהם למרכז הערכה

מועמד רשאי להיבחן בבחינה אחת בלבד. אם יזומן בטעות לשתי בחינות,  •
עליו להודיע על כך מידית ל"מרכז הארצי לבחינות והערכה". אם מועמד 

ציון הבחינה  , יהיה הציון הקובע לצורך קבלהייבחן בשתי בחינות בשנה, 
 . דהראשונה בלב

 .ההתייחסות לציוני מרכז הערכה מר"ב, מו"ר או מרק"ם תהיה זהה •

(. מועמד  2023,  2022,  2021הציון של מרכז הערכה תקף לשלוש שנים ) •
החליט אם שיש ברשותו ציון תקף, יכול לבחור שלא לגשת לימי הערכה. 

  .הבחינות להבחן שוב, הציון שייחשב לו יהיה הגבוה מבין

שעות מקבלת הזימון לבחינה.   48ניתן יהיה לשלם עבור הבחינה רק עד  •
 .תשלום בזמן יבטיח את מקומכם בבחינה

 . אם אין בכוונתכם להבחן, אנא הודיעו מידית למרכז הארצי •

 . לא יתקיימו מועדים נוספים. ניתן להיבחן פעם אחת בשנה •

בבחינה בחשיבה אנליטית, שאלון אישי ביוגרפי, ומרכז  היבחנות בתנאים מותאמים
  -הערכה  

עלולה לפגוע בתפקודו, וסבור כי הוא זכאי למידה שמועמד עם מגבלה פיזית או לקות 
בבקשה ליחידה לבחינות   , יכול להגישבבחינת מו"ר, מרק"ם או מר"ב לתנאים מותאמים

קשה יש לפעול לפי ההוראות . להגשת במותאמות של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
את הבקשה יש לשלוח לפני קבלת הזימון לבחינות הקבלה  המפורטות באתר המרכז.

לרפואה ולא יאוחר מהתאריך האחרון להגשת בקשה לתנאים מותאמים, המתעדכן  
 באתרי מוסדות הלימוד ובאתר מאל"ו בכל שנה.

האמור לעיל מתייחס גם למועמד כנ"ל, שעדיין אינו עומד בציון הסף לזימון לבחינות הקבלה 
 לבתי הספר לרפואה, אך טרם נדחה.  

 

פרטים נוספים ומידע אודות אופן שליחת הבקשה, באתר המרכז הארצי 
 –לבחינות ולהערכה 

  
 למועמדים לתכניות הארבע שנתיות:

 
accommodations/-test-tests/merav/special-https://www.nite.org.il/other 

 למועמדים לתכניות השש שנתיות:

accommodations-test-mirkam/special-tests/mor-https://www.nite.org.il/other / 

 

https://www.nite.org.il/other-tests/merav/special-test-accommodations/
https://www.nite.org.il/other-tests/mor-mirkam/special-test-accommodations/


על החומר להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה לא יאוחר מן התאריכים המפורטים  
  להלן:

על   - 31.3.23שתתקיים בתאריך  עבור הבחינה בחשיבה אנליטית •
  .22.2.23 -המסמכים להגיע למרכז הארצי לבחינות והערכה לא יאוחר מ

על המסמכים  - 23.6.23שיתקיים בתאריך  וגרפיעבור שאלון אישי בי •
 12.5.23 –להגיע למרכז הארצי לבחינות והערכה לא יאוחר מ 

 

המשבשת מאוד את  עם מגבלהתנאי בחינה מותאמים ניתנים לנבחנים  •
 . התפקוד

 .תנאים מותאמים ניתנים מתוך שמירה על הוגנות כלפי כל הנבחנים •

 . בחינותחרדת  בגיןלא ניתנים תנאים מותאמים  •
o  במטרותיהן, בכישורים   מבחינות אחרותמערכות מו"ר, מרק"ם ומר"ב שונות

שהן מודדות ובמבנה שלהן, ולכן לא בהכרח יינתנו למועמד התנאים שניתנו 
 .ו" בבחינות אחרות של מאללו 

 

 


