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 ב' תשפ"אהנחיות למימוש התאמות מיוחדות המחייבות תיאום מול מדור בחינות סמסטר 

 

 סטודנטים יקרים, 

בבחינות והמעוניינים לממש אותן    ,שאושרו להם התאמות מיוחדותהנחיות אלה מיועדות לסטודנטים,  
ומבחני אמצע באנגלית, אין צורך להגיש בקשות למימוש התאמות בבחנים  )   ב' תשפ"אסמסטר    סיום

 . (ההתאמות ניתנות באופן אוטומטי

  אחד מהמועדים   כלב  יש להגיש בקשה למימוש התאמות לבחינות בתנאים מיוחדים עבור כל בחינה
 ג'.  -ו 'ב מועד א',

נפרדת / מיעוט משתתפים /  : כיתה  ההתאמות המיוחדות הבאות בלבדאת הבקשה יש להגיש עבור  

הקראה ממוחשבת בעברית בלבד/ הגדלת שאלון / הקראת שאלון ע"י בוחן ניטרלי/ הכתבת תשובות 

 . NVDAה/ מקלדת ברייל/קורא מסך הנקה בבחינ /50%טרלי/ תוספת זמן  לבוחן ני

 באנגלית ממוחשבת והקראה 25%אין צורך להגיש בקשות למימוש תוספת זמן רגילה 

 

 עבור מועדי א'  למימוש התאמות מיוחדות   הגשת הבקשות אופן. 1

המשך בנספח ב)הנחיות מפורטות  צלמית מימוש התאמות    -לוח בחינות  –בתחנת מידע אישי לסטודנט  

 המיוחדות, הדורשות תיאום מראש.  שימו לב,  במערכת הגשת הבקשה יופיעו רק ההתאמות    המסמך(.

  ' דיום  ב  תיסגרוהיא    נפתחה מועדי א'  מיוחדות בבחינות    התאמותהמערכת להגשת בקשות למימוש  

במועדי  ן  לא יהיה זכאי להיבח   התאריך הנ"ל  סטודנט שלא יגיש בקשה דרך המערכת עד  .22.12.2021

 בתנאים מיוחדים.  א'

 

 ג' -עבור מועדי ב' ו . אופן הגשת הבקשות למימוש התאמות מיוחדות  2

יום לפני מועד    14  -לא יאוחר מ  למדור בחינות,  אלקטרוני  בדואר ההתאמהעל הסטודנט לבקש מימוש 

   :הבחינה, בצירוף כרטיס התאמות ולוח בחינות

 liraz_l@ACHVA.AC.IL ללירז לוי   -סטודנטים בבי"ס לחינוך ותארים מתקדמים 

 tair_m@achva.ac.ilלתאיר משה  -סטודנטים בבי"ס למדעים

 

 ביטול בקשה למימוש התאמה בבחינה . 3

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

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

12:00.                                                                                                                                

דמי  יחויב בללא ביטול ולא הגיע לבחינה  אושרה לו בחינה בתנאים מיוחדיםהגיש בקשה וסטודנט ש

     ₪.  95של  טיפול
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נספח- הסבר מצולם והנחיות 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 אתם זקוקים בבחינה. התאמה מיוחדת שלא תסומן לא תטופל  .2

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

 בראשית המסמך. 

 

 

 מידע אישי < לוח בחינות: 

 

 
 

 

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

 העכבר:

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

 שפורסם בראשית המסמך. 

 

 

 
 

 

   < מימוש זכאות להתאמותייפתח מסך 

 

רק ההתאמות המיוחדות הדורשות תיאום מראש עם מדור  יופיעו במסך מימוש זכאות להתאמות 

 .בחינות

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

 למימוש התאמות: 

 
 

     


