
  2020 יוני

  בחינות מדור מול תיאוםהמחייבות  מיוחדות התאמות מימושהנחיות ל

  תש"ף 'בסמסטר 

 

ינים לממש אותן והמעוני שאושרו להם התאמות מיוחדותהנחיות אלה מיועדות לסטודנטים, 

  תש"ף. 'בסמסטר סיום בבחינות 

עבור כל בחינה, ש התאמות לבחינות בתנאים מיוחדים יש להגיש בקשה למדור בחינות למימו

 בכל שנה, בכל סמסטר ובכל מועד.

כיתה נפרדת / מיעוט  :ההתאמות המיוחדות הבאות בלבד עבוראת הבקשה יש להגיש 

הקראת שאלון ע"י הגדלת שאלון / שכתוב /  /בעברית בלבדממוחשבת הקראה משתתפים / 

הנקה  // כיסא ושולחן / הקלדה למחשב נייח/ מחשב נייד 50%תוספת זמן  בוחן ניטרלי/ 

 בבחינה.

  באנגליתהקראה ש בקשות למימוש תוספת זמן רגילה ויאין צורך להג

, הרלבנטיות שימו לב! סטודנטים הנבחנים מהבית יוכלו לממש את ההתאמות הבאות

בעברית, תוספת זמן בבחינה, שכתוב, הקראת שאלון ע"י בוחן : הקראה לבחינות מהבית

 הנחיות ופרטים ישלחו בהמשך. ניטרלי.

 

 אופן הגשת הבקשות

 עבור מועדי א' 

)הנחיות מפורטות בהמשך צלמית מימוש התאמות  -לוח בחינות –מידע אישי לסטודנט בתחנת 

הדורשות ,  המיוחדותשימו לב,  במערכת הגשת הבקשה יופיעו רק ההתאמות  המסמך(.

  .תיאום מראש

תפתח ' מועדי א' בסמסטר  מיוחדות בבחינות למימוש התאמות המערכת להגשת בקשות

 7.6.2020ב ותיסגר 1.6.2020ב

ן לא יהיה זכאי להיבח 7.6.2020  תאריך  עד יגיש בקשה דרך המערכתסטודנט שלא 

 בתנאים מיוחדים. במועדי א'

 ו ג' עבור מועדי ב'

יום לפני מועד הבחינה, בצירוף כרטיס  14לא יאוחר מעל הסטודנט לבקש מימוש ההתאמה 

 התאמות ולוח בחינות בדואר אלקטרוני:

 ACHVA.AC.ILliraz_l@ ללירז  -בי"ס לחינוך ובי"ס לתארים מתקדמים

 ACHVA.AC.ILtair_m@  תאירל –בי"ס למדעים 

 

  בבחינה התאמהמימוש בקשה לביטול 

סטודנט, שהגיש בקשה לממש התאמה בבחינה והחליט שלא להגיע לבחינה, צריך להודיע 
  שעות לפני מועד הבחינה: 48על כך למדור בחינות בדואר אלקטרוני לא יאוחר מ 

   . 15:00ד עד השעה -ו, ניתן להודיע בימים א-על ביטול השתתפות בבחינות, המתקיימות בימים ג
ביטול השתתפות בבחינות, המתקיימות בימים א' או ב', ניתן להודיע לא יאוחר מיום ה' בשעה על 

12:00.                                                                                                                              
 liraz_l@ACHVA.AC.IL ללירז  -ס לתארים מתקדמיםבי"ס לחינוך ובי"

 ACHVA.AC.ILtair_m@  תאירל -בי"ס למדעים 

ללא ביטול גיע לבחינה לא הו אושרה לו בחינה בתנאים מיוחדיםהגיש בקשה וסטודנט ש

       ₪. 95יחויב בקנס של 

 מדור בחינותברכה, ב
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 הנחיות להגשת בקשה למימוש התאמות בבחינות מועדי א' בלבד דרך תחנת מידע אישי

 

 

 שימו לב:

 יש להגיש בקשה עבור כל בחינה אותה רוצים לקיים בתנאים מיוחדים. .1

. הקפידו לסמן את כל ההתאמות  להן התאמה מיוחדת שלא תסומן לא תטופל .2

 אתם זקוקים בבחינה.

", ולהגיש בקשות XX/XX/XXיש להתעלם מההערה  "ניתן לבקש התאמות עד ל  .3

 עד המועד שפורסם בראשית המסמך.

 

 

 מידע אישי < לוח בחינות:

 

 
 

 

יש ללחוץ על הצלמית  . "בקשה למימוש התאמות"בעמודת שם המטלה תופיע צלמית 

 באמצעות העכבר:

, ולהגיש בקשות עד המועד "XX/XX/XXיש להתעלם מההערה  "ניתן לבקש התאמות עד ל 

 .שפורסם בראשית המסמך

 

 

 
 

 

 . ייפתח מסך מימוש זכאות להתאמות

 .רק ההתאמות המיוחדות הדורשות תיאום מראש עם מדור בחינותיופיעו 

 יש לסמן את ההתאמות שמעוניינים לממש וללחוץ על לחצן "אישור" בתחתית המסך. 
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לאחר הגשת  ופיעשת "צפייה בהתאמות שנבחרו"לצפות בבקשות שהוגשו בצלמית  ןנית

 הבקשה למימוש התאמות:

 
 


