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מערכת המיון ללימודי רפואה במסלולים השש-שנתיים
המערכת נועדה לאפיין את המועמדים ללימודי רפואה במסלולים השש-שנתיים לפי משתנים אישיים
שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית .המועמדים מוערכים על סמך התנהגותם,
תשובותיהם והתייחסותם למצבים שהתנסו בהם.

הזימון למערכת המיון
מועמד רשאי להיבחן במערכת מיון אחת בלבד בשנה ,כלומר ,להשתתף במרכז הערכה אחד בלבד.
מועמדים שנרשמו ללימודי רפואה באוניברסיטת תל-אביב בלבד או בטכניון בלבד יבחנו במרכז הערכה
במסר תל-השומר .מועמדים שנרשמו ללימודי רפואה באוניברסיטה העברית בלבד ,ייבחנו במרכז
ההערכה במסר ירושלים .מועמדים שנרשמו ללימודי רפואה ליותר ממוסד אחד ישובצו באקראי לאחד
ממרכזי ההערכה ,במסר תל השומר או במסר ירושלים .ציונם יהיה תקף לצורך קבלה ללימודי רפואה
באוניברסיטת תל-אביב ,בטכניון ובאוניברסיטה העברית.
אם מועמד זומן בטעות ליותר ממרכז הערכה אחד ,עליו להודיע על כך מיד למאל״ו  -המרכז הארצי
לבחינות ולהערכה ,להדר כהן בטלפון  02-6750612או בכתובת הדוא"ל premed_admin@nite.org.il
המועמדים הם האחראים שלא להשתתף ביותר ממרכז הערכה אחד בשנה .מועמד שישתתף
ביותר ממרכז הערכה אחד באותה שנה לא יקבל החזר כספי וציונו יהיה ציון מרכז ההערכה הראשון
שהשתתף בו.
כל מועמד יזומן לשני ימי הערכה :יום אחד למילוי השאלון האישי-ביוגרפי ויום נוסף שבו יתקיים מרכז
הערכה במסר תל השומר או במסר ירושלים.
יום מילוי השאלון האישי-ביוגרפי יתקיים בתאריך .18.6.2021
במכתב הזימון שיקבלו המועמדים הם יתבקשו להיכנס לאתר האינטרנט של מאל״ו ולבחור היכן
ברצונם למלא את השאלון האישי-ביוגרפי .אפשרויות הבחירה שיוצגו למועמדים  -תל-אביב ,ירושלים
או חיפה  -תלויות בזמינות המקומות הפנויים באתרי הבחינה השונים.
לאחר התשלום יופיעו על מסך אישור התשלום פרטי השיבוץ המדוייקים :מקום הבחינה ושעת הבחינה.
זימונים יישלחו החל מסוף חודש מאי לכתובת הדוא"ל שנמסרה למוסדות הלימוד בעת ההרשמה.
מרכז ההערכה במסר תל השומר ייערך מ 23.6.2021-ועד  30.6.2021אך לא בהכרח בכל אחד
מהימים האלה ,במרכז הארצי לסימולציה רפואית (מסר) הנמצא בבניין ההדרכה הלאומי לעובדי
בריאות בבית החולים ע"ש שיבא ,תל-השומר  -קישור למפת גישה.
אין להיכנס לבניין ההדרכה שבו נערך מרכז ההערכה.
על המועמדים להגיע לאודיטוריום מסר ,הצמוד לבניין ההדרכה ,להרשמה ולתדרוך.
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מרכז ההערכה במסר ירושלים למועמדים למסלולים השש -שנתיים ייערך מ 20.6.2021-ועד
 30.6.2021אך לא בהכרח בכל אחד מהימים האלה .מרכז ההערכה במסר ירושלים למועמדים למסלול
צמרת (עתודה צבאית) ייערך מ 11.7.21-ועד  15.7.21אך לא בהכרח בכל אחד מהימים האלה.
מסר ירושלים נמצא בבנין ג-ד בקמפוס חרוב לילדים ,בצמוד למעונות הסטודנטים מאירסדורף רזניק
בקמפוס הר הצופים  -קישור למפת גישה .אין להיכנס לבניין שבו נערך מרכז ההערכה.
על המועמדים להגיע לקליטה בבנין א-ב קומה  ,2-להרשמה ולתדרוך.
על המועמדים לבוא לשני ימי הבחינה שנקבעו להם.
מועמד שנבצר ממנו לבוא במועד שנקבע לו מתבקש להודיע על כך מיד .אין התחייבות לשבצו למועד
אחר.
מועמד שזומן למערכות המיון אך אין בכוונתו להיבחן השנה ,מתבקש להודיע על כך מיד ,כדי שיהיה
אפשר לזמן מועמד אחר במקומו.
אם המועמד זומן למרכז ההערכה ואינו מתכוון להגיע במועד שנקבע לו ,עליו להודיע על כך להדר כהן
במאל״ו בטלפון  ,02-6750612או בדוא״ל premed_admin@nite.org.il
מועמד שקיבל זימון למרכז הערכה והחליט לא להיבחן בו ,לא יוכל להיבחן במרכז הערכה או באתר
בחינה אחר בשנה זו .צעד זה ייחשב לוויתור על הזכות להיבחן בכל מערכות המיון בשנת .2021

התשלום בעבור מערכת המיון
המוזמנים למערכת יקבלו במכתב הזימון קישור לביצוע התשלום ,ולצידו קוד משתמש וסיסמה לאתר
התשלומים .התשלום הוא עבור שני חלקי מערכת המיון :עבור השאלון האישי-ביוגרפי ועבור מרכז
ההערכה .הסכום ייגבה באמצעות כרטיס אשראי ,בתשלום אחד.
על המועמדים לשלם תמורת השתתפותם במערכת המיון תוך  48שעות ממועד שליחת הזימון .מועמד
שלא שילם את דמי ההשתתפות בפרק זמן זה ייחשב כמי שוויתר על זכותו להיבחן השנה.

ביטול הרשמה
מספר הנבחנים במערכת המיון ללימודי רפואה במסלולים השש-שנתיים מוגבל ,ומועמדים שאינם
מבטלים בזמן את השתתפותם בבחינה מונעים ממועמדים אחרים את האפשרות להיבחן.
לפיכך ,מועמדים ששילמו למערכת ,אך ביטלו את השתתפותם ,יקבלו החזר כספי בהתאם להוראות
החוק .למעט במקרים שבהם נקבע אחרת בחוק ,המועמדים יקבלו החזר כספי על לפי הפירוט שלהלן.
החזר תשלום עבור השאלון האישי-ביוגרפי:
מועמדים ששילמו לשאלון האישי-ביוגרפי וביטלו השתתפותם ,או שלא הגיעו למלא אותו ,יקבלו החזר
של מחיר השאלון בניכוי דמי טיפול בסך  60ש"ח.
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החזר תשלום עבור מרכז ההערכה:
 מועמדים ששילמו וביטלו את השתתפותם עד שבוע לפני מועד מילוי השאלון האישי-ביוגרפי (כלומר
עד ה 11.6.2021-בשעה  )10:00יקבלו החזר בסך  85%מהתשלום עבור מחיר מרכז ההערכה.
 מועמדים ששילמו וביטלו את השתתפותם בשבוע שלפני יום מילוי השאלון האישי-ביוגרפי ועד 48
שעות לפני מועד זה (כלומר עד ה 16.6.2021-בשעה  ,)10:00יקבלו החזר בסך  70%מהתשלום עבור
מחיר מרכז ההערכה.
 מועמדים ששילמו וביטלו את השתתפותם ב 48-השעות שלפני מועד מילוי השאלון האישי-ביוגרפי
(כלומר לאחר ה 16.6.2021-בשעה  )10:00ומועמדים שלא ביטלו את השתתפותם ולא הגיעו למילוי
השאלון מסיבה כלשהי ,יקבלו החזר בסך  55%מהתשלום עבור מחיר מרכז ההערכה.
מועמדים שזומנו למערכת מו״ר ומבקשים החזר כספי צריכים לפנות בתוך שלושה חודשים מיום
הבחינה להדר כהן בדוא״ל .premed_admin@nite.org.il
בפניה יש לציין שם מלא ,מספר תעודת זהות וכתובת מגורים .ההחזר הכספי ישלח בהמחאה.

מועמדים שנבחנו בעבר
ציוניהם של מועמדים שנבחנו במערכת מו"ר או במערכת מרק"ם בשנים  2019ו ,2020-תקפים לצורך
קבלה לשנת הלימודים תשפ״ב לאוניברסיטה העברית ,לאוניברסיטת תל אביב ולטכניון.
מועמדים שנבחנו במערכת מו"ר או במערכת מרק"ם לפני  2019חייבים להיבחן גם השנה.
מועמדים שלהם ציונים תקפים משנים קודמות רשאים להיבחן גם השנה .מחיר ההשתתפות במערכת
המיון למועמדים שנבחנו בעבר הוא המחיר המלא .אי אפשר להיבחן רק בחלק ממרכיבי המערכת.
מועמדים שלהם כמה ציונים תקפים (כל אחד משנה אחרת)  -הציון הקובע לצורך הקבלה הוא הציון
הגבוה ביותר.

שפת ההיבחנות במערכת המיון
לפי החלטת אוניברסיטת תל-אביב ,הטכניון והאוניברסיטה העברית ,השאלון האישי-ביוגרפי ותחנות
מרכז ההערכה מתנהלים בשפה העברית בלבד .יש להדגיש שהמערכת לא נועדה לבדוק יכולת לשונית,
ולכן המעריכים מונחים לא להביא בחשבון יכולת זו בהערכות שהם נותנים.
שאלון של״ו  -בתחילת מילוי השאלון הממוחשב יוכלו המועמדים לבחור באיזו שפה להיבחן :בעברית או
בערבית.

מבנה מערכת המיון 2021
למערכת שני חלקים:
 .1שאלון אישי-ביוגרפי
 .2מרכז הערכה ,הכולל שש תחנות אישיות ומילוי של שאלון של״ו
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שאלון אישי-ביוגרפי
מטרת השאלון :השאלון נועד ללמוד על האופן שבו המועמדים התמודדו עם מצבים שונים בעברם ועל
האופן שבו הם מבינים ומנתחים מצבים אלה.
מבנה השאלון :בשאלון כ 10-15 -שאלות פתוחות הנוגעות לניסיונם האישי של המועמדים.
על המועמדים לכתוב את התשובות בכתב יד במקום המיועד לכך בחוברת השאלון.
מומלץ לקרוא כל שאלה בעיון ולענות עליה לאחר מחשבה ושיקול דעת .בשאלות הנוגעות לאירועים מן
העבר מומלץ לציין אירועים בולטים וחשובים ,שהשפעתם ניכרת לאורך זמן.
הזמן המוקצב למילוי השאלון :שעתיים וחצי.
שאלה לדוגמה:
היזכר במקרה שבו אדם פנה אליך וביקש עזרה או עצה ,ואתה עזרת לו.
 מי היה האדם ומה הייתה הבעיה שבגללה הוא ביקש את עזרתך? כיצד לדעתך הרגיש אותו אדם כשפנה אליך לעזרה? מדוע פנה אדם זה דווקא אליך? מדוע נענית לבקשת העזרה? באילו קשיים נתקלת במהלך המקרה?דוגמה להוראות לשאלון האישי-ביוגרפי
לתשומת ליבך ,ההוראות והשאלות כתובות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
השאלות שלפניך נועדו לסייע לנו להכיר אותך מהיבטים הרלוונטיים להיותך רופא בעתיד.
אנו מעוניינים לדעת על ניסיונך ועל מערכת השיקולים המנחה אותך במגוון מצבים בחיים.
בכמה מן השאלות תתבקש להביא דוגמה מניסיונך האישי .אתה רשאי להביא דוגמה מניסיונך
במצבים ובהקשרים מגוונים :בעבודה ,בלימודים ,בעבודות התנדבות ,בפעילויות בתחומים שונים,
בשירות צבאי ,בשירות לאומי וכדומה.
אין להביא דוגמאות מאירועים שהתרחשו לפני תקופת הלימודים בבית הספר התיכון.
בשאלות הנוגעות לאירועים מן העבר מומלץ להתייחס לאירועים בולטים ,שהשפיעו עליך גם לאחר
התרחשותם.
כל תשובה תיבדק באופן בלתי תלוי בתשובות אחרות .לפיכך ,יש להשיב על כל שאלה תשובה
מלאה .אין להפנות לדברים שנכתבו בשאלות אחרות או להסתמך עליהם ,אלא לכתוב מחדש את
כל המידע הרלוונטי לתשובה.
שים לב :בתשובה לכל שאלה יש להביא דוגמה ממקרה אחר בעברך .אין לחזור על אותו
מקרה בכמה תשובות!
כתוב בכתב גדול ,ברור וקריא.
כתוב במקום המוקצב לכך בלבד .כתיבה מחוץ לשורות המוקצבות לא תיבדק!

4

2021

 -מערכות המיון ללימודי רפואה במסלולים השש-שנתיים

הערכת השאלון :את התשובות לשאלון האישי-ביוגרפי יעריכו שני מעריכים מומחים שהוכשרו לכך.
הציון הסופי של השאלון יהיה הממוצע של שתי הערכות אלו .אם הפער בין הערכות שני המעריכים
יהיה גדול ,יעריך את התשובות מעריך שלישי ,והציון הסופי יהיה הממוצע של שתי ההערכות הקרובות
ביותר זו לזו.

מרכז הערכה במסר תל-השומר או במסר ירושלים
מטרת מרכז ההערכה היא להעריך משתנים אישיים של מועמדים ללימודי רפואה ,ולא את הידע הרפואי
שלהם.
במרכזי ההערכה מוערכים המשתנים הבאים:
 תקשורת בין-אישית  -העברת מסרים ,יחס לזולת ,כנות ,הקשבה ורגישות
 התמודדות עם קשיים ועם לחץ ,ויוזמה והובלה
 בגרות ובשלות  -שיפוט והבנת המציאות ,מודעות ,ביקורת עצמית ,הכרה במורכבות ושיקול דעת
קישור לתבנית כללית דף הערכה לדוגמה
משך מרכז ההערכה הוא כשלוש שעות וחצי.
כל מועמד ייבחן בשש תחנות אישיֹות .הזמן המוקצב לכל תחנה הוא  10דקות.
סוגי התחנות האישיות:
 2 תחנות ריאיון אישי :בתחנות אלו יציג מראיין למועמד שאלות על התנסויות בעברו.
 2 תחנות דיון במקרה :בתחנות אלו יתבקש המועמד לדון עם המראיין בסוגיות הנוגעות למקצוע
הרפואה ,על בסיס מקרה שיוצג לו.
בארבע תחנות אלו או בחלקן הריאיון יתקיים באופן מקוון ומרחוק :המעריכים והמועמדים יראו זה את
זה ויתקשרו דרך מסך מחשב.
 2 תחנות סימולציה :מטרת תחנות הסימולציה לאפשר למעריכים לראות כיצד המועמדים מתנהגים
בפועל .בתחנות אלו יפגוש המועמד שחקן המשחק תפקיד של אדם שנמצא במצב מורכב וידבר איתו.
המעריכים בתחנות הסימולציה יצפו בהתנהגות המועמדים מחוץ לחדר (מבעד לחלון חד-כיווני) או
מתוכו .לאחר כ 5-דקות יצא השחקן מהחדר ,ובזמן הנותר המעריך שצפה בסימולציה ישאל את
המועמד שאלות על מה שהתרחש במהלכה.
קישור לתקצירי התחנות משנים קודמות
בנוסף ,כחלק ממרכז ההערכה ,ימלאו המועמדים לאחר התחנות שאלון אישיות ממוחשב להשמה
ומיון  -של״ו .פרטים על השאלון אפשר למצוא בקישור של״ו.
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ציוני מערכת המיון 2021
הציון הסופי של מערכת המיון מורכב מציון התחנות האישיות ( ,)55%מציון השאלון האישי-ביוגרפי
( )30%ומציון שאלון שלו ( .)15%טווח הציונים הוא מ 150-עד  .250ממוצע הציונים הוא  200וסטיית
התקן היא .20
ציוני כל הנבחנים יועברו לכל המוסדות המשתמשים בהם.
שבועות אחדים לאחר מועדי מרכזי ההערכה ,ולאחר שהציונים יועברו למוסדות ,יישלחו הציונים
לכתובת הדואר האלקטרוני של כל מועמד .בנוסף ,יוכלו המועמדים לצפות בציונים שקיבלו באזור
האישי באתר האינטרנט של מאל״ו  www.nite.org.ilעל סמך פרטים מזהים  -מספר תעודת זהות
וסיסמה אישית.
לבקשת המוסדות ,מאל״ו יעביר לבתי הספר לרפואה שאליהם נרשם המועמד ,כל פריט מידע
הרלוונטי למועמדותו ללימודי הרפואה ,ובכלל זה מידע שעולה מהשאלון האישי-ביוגרפי או
ממרכז ההערכה.

בקשת בחינה בתנאים מותאמים
מועמדים שיש להם מגבלה גופנית חמורה או לקות משמעותית בכתיבה ,הסבורים כי דרושים להם
תנאים מותאמים למילוי השאלון האישי-ביוגרפי ,וכן נבחנים שמגבלה גופנית (כגון הריון מתקדם,
משקל עודף רב ,שימוש בכיסא גלגלים וכדומה) מונעת מהם להיכנס לכיתה רגילה או לשבת בכיסא
בעל מסעד לכתיבה ,רשאים להגיש בקשה להיבחן בתנאים מותאמים.
לצורך כך ימלאו המועמדים טופס הצהרה למבקש תנאים מותאמים ,וישלחו אותו ליחידה לבחינות
מותאמות של מאל״ו בצירוף אישורים ומסמכים כמפורט באתר האינטרנט של מאל״ו ,תחת הכותרת
״בחינות בתנאים מותאמים״ .האמור לעיל נוגע גם למועמדים שנרשמו לבתי הספר לרפואה ועדיין לא
קיבלו זימון למערכת מו״ר או למערכת מרק"ם אך גם לא קיבלו הודעת דחייה.
את הבקשה ואת המסמכים יש לשלוח בדיוק לפי ההנחיות המופיעות באתר לעיל ,אל היחידה לבחינות
מותאמות ,בדואר (מאל״ו ,ת״ד  ,26015ירושלים  )9126001או בדוא״ל (לא בפקס).
הבקשה והמסמכים צריכים להתקבל במאל״ו לא יאוחר מ.12.5.21 -
הטיפול בבקשה אינו מבטיח זימון לבחינה והוא עשוי להמשך עד  25ימי עבודה .אפשר לערער על
החלטה שהתקבלה ,גם הערעור צריך להגיע למאל״ו בדואר או בדוא״ל עד .12.5.21
מומלץ לשלוח את החומר מוקדם ככל האפשר ולא לחכות לרגע האחרון.
לבקשת המוסדות ,מאל״ו יעביר לבתי הספר לרפואה שהמועמד נרשם אליהם ,כל פריט מידע
הרלוונטי למועמדותו ללימודי הרפואה ,ובכלל זה המסמכים שצורפו לבקשתו להיבחן בתנאים
מותאמים.
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מועמד שנבצר ממנו להיבחן מסיבות רפואיות
מועמד שלא הגיע ליום הבחינה שנקבע לו מסיבה רפואית ,או מועמד שעזב את הבחינה מסיבה
רפואית לפני תחילת הבחינה או במהלכה ,ומבקש שוועדה למקרים חריגים במאל״ו תדון בעניינו ,צריך
להיבדק ביום הבחינה במוקד לרפואה דחופה או בחדר מיון ולא אצל רופא משפחה .על המועמד לשלוח
למאל״ו מסמך רשמי מהרופא שבדק אותו המסביר מדוע נבצר ממנו להיבחן ביום הבחינה שנקבע לו
או מדוע עזב את הבחינה .המסמך צריך לכלול את פרטי הבעיה הרפואית שבגללה נבצר ממנו להיבחן
או להשלים את הבחינה ,את האבחנה הרפואית ואת פירוט הטיפול המומלץ ,כולל מספר ימי המנוחה
ופרטי הרופא המטפל .למסמך זה יש לצרף מכתב ובו בקשת המועמד .מועמד שלא הגיע לבחינה
בגלל חובה לשהות בבידוד קורונה מתבקש לשלוח תיעוד של הודעת הבידוד שקיבל ממשרד הבריאות.
את המסמכים ואת הבקשה יש לשלוח לכתובת הדוא״ל  premed_admin@nite.org.ilבתוך שבעה
ימים ממועד הבחינה שעזב או שלא הגיע אליה .יש לוודא שהמסמכים התקבלו אצל הדר כהן
בטלפון .02-6750612
הוועדה למקרים חריגים במאל״ו תדון בבקשות רק במקרים שבהם ברור כי נסיבות חריגות מנעו
מהמועמד להיבחן ביום הבחינה.

מועמד שנבצר ממנו להיבחן מסיבות חריגות שאינן רפואיות
מועמד שלא הגיע ליום הבחינה מסיבה שאינה רפואית ,למשל מוות של בן משפחה מדרגה ראשונה
או זימון למילואים בצו  ,8ומבקש שוועדה למקרים חריגים במאל״ו תדון בעניינו ,צריך לשלוח מכתב
המפרט את הנסיבות החריגות שמנעו ממנו להגיע לבחינה.
את המכתב בצירוף כל מסמך רלוונטי המעיד על הנסיבות שציין ,יש לשלוח לכתובת הדוא"ל
 premed_admin@nite.org.ilבתוך שבעה ימים ממועד הבחינה שלא הגיע אליה.
יש לוודא שהמסמכים התקבלו אצל הדר כהן בטלפון .02-6750612
הוועדה למקרים חריגים במאל״ו תדון בבקשת המועמד רק במקרים שבהם יהיה ברור כי נסיבות חריגות
מנעו ממנו להיבחן ביום הבחינה.

בדיקה חוזרת של קליטת התשובות וההערכות
אפשר לבקש בדיקה חוזרת של נתוני הבחינה .מניסיון העבר ,הסיכוי למצוא טעות בקליטת נתונים אלו
נמוך ביותר .בדיקה זו כרוכה בתשלום דמי טיפול ,אך אם בבדיקה החוזרת יתברר שאומנם נפלה טעות,
יוחזרו למבקש דמי הטיפול במלואם .מועמד המעוניין בבדיקה חוזרת מתבקש לפנות למדור ציונים
במאל״ו בתוך שלושה חודשים מיום הבחינה .אפשר להגיש בקשה לבדיקה חוזרת באזור האישי באתר
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
לתשומת הלב :הציון במרכז ההערכה נסמך על ריבוי הערכות בלתי תלויות של מעריכים שעברו
הכשרה מיוחדת לצורך תפקידם ועל מספר גדול של תצפיות .ריבוי ההערכות והתצפיות מגלם בתוכו
מספר היבחנויות חוזרות.
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הזמנה לבחינה חוזרת
מאל״ו עורך בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציון המחושב לכל מועמד משקף את יכולתו
נאמנה .לעתים מאל״ו מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים שנמצאו בה או בשל בעיות
טכניות .בכל מקרה שמתעורר ספק בנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי ,הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת
במשרדי מאל״ו בירושלים ,וציונו מוקפא עד להסרת הספק .רק לאחר הבחינה החוזרת מחליט מאל״ו
על המשך הטיפול במקרה .על פי רוב ,ההזמנה לבחינה חוזרת נשלחת לנבחנים לגביהם יש ספק ,בתוך
כשישה שבועות מיום הבחינה ,אך לעיתים היא נשלחת במועד מאוחר יותר.

צילום התחנות
בכמה מחדרי התחנות במרכזי ההערכה במסר מותקנות מצלמות המתעדות את המתרחש בחדר.
בנוסף ,חלק המתחנות הריאיון המקוונות יוקלטו .בבוקר יום ההערכה יחתמו המועמדים על טופס
הסכמה לצלמם .כל הסרטונים יישארו חסויים וישמשו לצורכי בקרה ,הדרכה ומחקר בלבד .סרטונים אלו
לא ישמשו לצורך הערכה חוזרת או החלטה בדבר קבלת מועמדים ללימודים או דחייתם.

הערות והמלצות
במרכז ההערכה לוח הזמנים צפוף ,ועל המועמדים לעבור מתחנה לתחנה במהירות .עובדי מוסדות
הלימוד ,מסר ומאל״ו יעמדו לרשות המועמדים לצורך הכוונה וסיוע.
מערכת מיזוג האוויר מופעלת במשך כל יום ההערכה ,וכדאי להגיע בלבוש מתאים.

פניות והערות
פניות הערות או תלונות על מערכת המיון ללימודי רפואה במסלולים השש-שנתיים יש להפנות בכתב
דרך האזור האישי באתר מאל״ו (בכתובת )www.nite.org.il :אל המדור לפניות הציבור של מאל״ו בתוך
שבוע מיום הבחינה.
בכל פנייה יש לציין את שם המועמד ,מספר תעודת זהות ,סוג הבחינה ומועדה (תאריך ושעה).
אפשר לפנות למדור לפניות הציבור גם בטלפון .02-6759567
אנו מאחלים לכל המועמדים בהצלחה!
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