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 מיוחדים במכינה לבגרות צרכים בעלי לסטודנטים הבחנות דרכי התאמות נוהל

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

 .לצרכיהם 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 ייןלענ

 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 גיסו פירוט .1

 זמן תוספת. 

 ובאנגלית  בעברית כתיב משגיאות התעלמות. 

 . בחינה בע"פ 

  . בחינה מותאמת במקצועות הבאים : רבי המלל / לשון / מתמטיקה 

 מחשב באמצעות המבחן הקראת :באנגלית. 

  הקראת השאלון ע"י בוחן ניטראלי 

  הכתבת תשובות לבוחן ניטראלי 

 

 :הבחנות דרכי התאמות תקבל 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 לצורך בקשה למימוש ההתאמות בדרכי ההיבחנות. יקבע פגישה עם יועצת המכינ 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

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

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

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

 

 לבחינה התייצבות אי. 3

 תהתאמו 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

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

 !תטופל לא העבודה תושעו 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 ויהפיצ סכום . ₪ 95 בסך מוסכם פיצוי

 

 

___________________________________________________________________________ 

 :מ"הח אני

 ______________________תאריך

 ______________ . ז.ת 'מס____________________ משפחה שם______________ יפרט שם

 :החתום על באתי ולראיה  ,הנוהל את לידי קיבלתי כי )ת(מאשר

                                                                      ______________________                                        _________________________                        שם מלא        

 חתימה

 


