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 הייעודיות  ות מיוחדים במכינ צרכים בעלי לסטודנטים הבחנות דרכי התאמות נוהל

 .מיוחדים צרכים בעלי סטודנטים גם תלמידיה בין מקבלת אחר אקדמי מוסד ככל ,אחווה האקדמית המכללה

 .םלצרכיה המותאמים ההבחנות תנאי את עבורם להסדיר מיועד זה ונוהל בברכה  אלה סטודנטים מקדמת המכללה

  .חדשים עולים 'למידה ליקוי ,ראיה או שמיעה ליקוי ,פיזית נכות  :משמע  "מיוחדים צרכים " זה נוהל לעניין

 למיצוי הוגנת הזדמנות ולקבל קשייהם את לעקוף מיוחדים צרכים בעלי לסטודנטים לאפשר :הנוהל מטרת

 .אקדמית הכשרה של נאותה רמה קיום על לשמור בזמן ובו ,יכולותיהם

 :בבחינות האפשרויות ההתאמות סוגי רוטפי .1

 זמן תוספת 1

 בעברית כתיב משגיאות התעלמות 1.2

 .הצורך בעת שכתוב הבחינה ( , להקראת למרצה התלמיד יוזמן קריא ואינו ) במידה היד כתב מאיכות התעלמות 1.3

 .מחשב באמצעות המבחן הקראת: באנגלית 1.4

 .בחינות פריסת 1.5

 לבחינות פנימיות של המכינה: הבחנות כידר התאמות קבלת נוהל .2

חתום ונוהל התאמות דרכי היבחנות לסטודנטים ממשרד החינוך  אישור ההתאמות,  אבחוןעל הסטודנט למסור  .1

 במעמד ההרשמה . 

ונוהל התאמות דרכי היבחנות לסטודנטים ממשרד החינוך  ואישור ההתאמות האבחון. כל סטודנט שהגיש את 2

 ה עם יועצת המכינה לצורך בקשה למימוש ההתאמות בדרכי ההיבחנות. יקבע פגיש חתום

 על טופס בקשה למימוש ההתאמות הרלוונטיות .  יחתום. בפגישה עם היועצת הסטודנט 3

את האבחון ואישור ההתאמות ממשרד החינוך ונוהל התאמות דרכי היבחנות  לא מסר. במידה והסטודנט 4

אבחונים   עד חודש מיום פתיחת הסמסטר .להעביר את כל הנ"ל  באחריותולסטודנטים חתום במעמד ההרשמה , 

 שיוגשו באיחור יחולו רק מסמסטר הבא !!! 

 י"ע מוכר למכון ויופנה באבחון הצורך את לשקול הייעוץ לצוות יפנה אובחן טרם אשר סטודנט .5

 עצמם דעת על וןאבח למכון לפנות שלא מתבקשים הסטודנטים .גוריון בן ואוניברסיטת המכללה

 .אבחון כל לקבל מתחייבת לא והמכללה הואיל

 . במכללת אחווה במכינה הסטודנט של לימודיו סיום עד יהיה ההתאמות תוקף. 6

 .הפונה הסטודנט על מוטלת עולה.ת תצלום/ פסיכומטרית בחינה של ספחים/ חות"הדו להגשת האחריות : לב שימו

 בהתאמות צורך יש בהם חריגים במקרים. לו שיינתנו ההתאמות על ויחליט הסטודנט בבקשת ידון הייעוץ . צוות7

 .ההתאמות מתן לפני הוראה ועדת עם יתייעץ הייעוץ צוות, מיוחדות
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 זמני  יהיה האישור ( תוקף אחרים מיוחדים במקרים או רפואיות ) מסיבות זמניות הינן וההתאמות . במקרה8

 .תוקפו תום מועד ויירשם

 גוריון (. – בן אוניברסיטת ) כולל אחר אקדמי במוסד הלימודים על חלות נןאי . ההתאמות9

 . זה  נוהל בצרוף יועצת המכינה  י"ע לסטודנט יינתן שנקבעו ההתאמות על . אישור10

 הנהלים טופס ועל הכרטיס קבלת על יחתום הוא. זכאי הוא להן ההתאמות פירוט ובו כרטיס יקבל . הסטודנט11

 .אליו המצורף

 .מבחן בכל הבוחנים בפני האישור את להציג הסטודנט באחריות. 12

שאלון  הגדלת/ בעברית הקראה טכנולוגי לימודי מרכז/ נפרד חדר/ שכתוב: מיוחדות התאמות ביצוע נוהל . 13

 מושגים.  דף/  נוסחאות דף/ נייד מחשב/ הבחינה

 :  תלמידי המכינות הייעודיות אשר נבחנים בבחינות אקדמיות

 הייעוץ.  צוות או הוראה ועדת י"ע אלה התאמות לו שאושרו למי תקף הלהנו

  'א מועד. 1

 מועדי בחינות על תקופת לפני שבועיים עד) מכתב, פקס, בדוא״ל( בכתב בחינות למדור להודיע הסטודנט על 1.1

 .א'  למועדי הבחינות

 .ההתאמות את יקבל וכי התקבלה שבקשתו בחינות מדור עם לוודא הסטודנט על 1.2

 .להתאמות זכאי יהיה לא,  1-2 לסעיפים בהתאם היערכות על יודיע שלא סטודנט 1.3

 'ג'/ב מועדי . 2

 .הבחינה מועד לפני לפחות עבודה ימי 3 ועד במערכת הציון מפרסום שעות 24 תוך תוגש הבקשה 2.1

 .ההתאמות את יקבל וכי התקבלה שבקשתו בחינות מדור עם לוודא הסטודנט על 2.2

 .להתאמות זכאי יהיה לא,  1-2 לסעיפים בהתאם היערכות על יודיע שלא סטודנט 2.3

 

 התייצב. לא אליה הבחינה מועד לאחר יום עשר( )ארבעה 14 בתוך להגיש יש חריגים לוועדת פנייה

 הפיצוי מתשלום הסטודנט את לפטור או הבקשה את לדחות רשאית תהיה חריגים ועדת

 .סופית תהיה בעניין והחלטתה, המוסכם
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 מושגים דף/ נוסחאות דף

 ,להתאמה הזכאים למידה לקויי לסטודנטים מושגים דף/ מורחב נוסחאות בדף לשימוש הנחיות להלן

 .הוראה וועדת הייעוץ צוות באישור

 בקורס סטודנט הלומדים הסטודנטים לכלל מושגים דף/  נוסחאות דף הכנסת אישר לא והמרצה במידה .1

 .לחינוך במכללה האקדמית רק תקף.אחד (  )דף עמודים שני על יעלה שלא בהיקף דף יכניס למידה לקוי

 יוכל הסטודנט מושגים דף/ נוסחאות בדף שימוש בקורס הלומדים הסטודנטים לכלל אישר והמרצה במידה .2

 . בלבד נוסף אחד עמוד להכניס

 . בעצמו המושגים דף/ הנוסחאות דף את לכתוב הסטודנט על .3

 לפני סוף )כשבועיים המבחנים תקופת טרם לחתימה למרצה המושגים דף/הנוסחאות דף את להגיש יש .4

 . המרצה על מקובלים אכן בדף המופיעים שהתכנים לוודא כדי ( סמסטר

 .בחינות למדור בחתימתו הדף את יעביר המרצה  .5

 הבחינה.  בתחילת המושגים דף/הנוסחאות דף את לסטודנט תגיש/י ה/המשגיח .6

 .ה/למשגיח ולהגיש הבחינה למחברת המושגים דף/ הנוסחאות דף את לצרף יש הבחינה בסיום .7

 .הדף בכתיבת עליו המקובלים הקריטריונים מהם מראש המרצה עם לוודא מומלץ .8

 בחינות פריסת

ועל  המחשב ומדעי מתמטיקה,  עסקים ומנהל כלכלה במחלקות הליבה מקצועות על חלה לא בחינות פריסת

 . לחינוך במכללה סטודנטים

 אחד )במקום ' מועדי ג 2 ל זכאי, הייעוץ צוות י"ע בחינות פריסת של ההתאמה לו ניתנה אשר למידה לקוי סטודנט

 . לפחות בחינות 3 נבחן הסטודנט שבו סמסטר ( בכל 'ב או' א המועדים

 . מיוחד למועד זכאי להיות מנת על' ב או' א למועד לגשת הסטודנט על

 )בתאריכים המפורסמים' ב מועדי שמסתיימים לאחר' ג למועד הוראה דתלווע בקשה להגיש הסטודנט על .1

 באינטרנט (. 

 .למידה לקות הינה' ג למועד הבקשה סיבת כי לציין הסטודנט על  .2

 בימי מכתב (,  ,פקס, ) מייל בכתב בחינות למדור כך על יודיע', ג במועד לבחינה לגשת לא הסטודנט החליט .3

 .הבחינה תחילת לפני שעות 48 לפחות,  8:00-15:00 השעות בין העבודה

 מיום יאוחר לא הבחינה ביטול על להודיע חייב הבחינה את לבטל ורוצה ראשון ביום נבחן אשר סטודנט  .4

 .11:00 בשעה חמישי

 הפיצוי סכום₪   55 ל"בשכ מוסכם פיצוי בתשלום יחויב הודעה שמסר מבלי לבחינה יתייצב שלא סטודנט .5

 .הסטודנט של הלימוד כרש לחשבון יצורף המוסכם
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 לבחינה התייצבות אי. 3

 התאמות לקבלת בקשה שהגיש לאחר , מתימסו לבחינה לגשת לא החליט וסטודנט במידה .1

 שעות 48 לפחות 9:00-15:00 בין העבודה ובשעות העבודה בימי ליועצת המכינה  במכינה  כך על יודיע , מיוחדות

 כינה לא נמצאת ניתן להעביר הודעה על ביטול במייל או דרך שגית או אורלי. במידה ויועצת המ .הבחינה תחילת לפני

 !תטופל לא העבודה ושעות ימי במסגרת לא לבחינה התייצבות אי על הודעה . 2

 ביטול על להודיע חייב המותאמת הבחינה את לבטל ורוצה ראשון ביום נבחן אשר סטודנט. 3

 .   12:00 השעה עד חמישי מיום יאוחר לא ההתאמה

 בתשלום יחויב ,הקודמים בסעיפים כאמור הודעה שמסר מבלי לבחינה יתייצב שלא סטודנט. 4

 .הסטודנט של הלימוד שכר לחשבון יצורף הפיצוי סכום . ₪ 95 בסך מוסכם פיצוי
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