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 כללי  .1

להנדסה  המכללה  1.1 הסטודנט באמצעות    ,האקדמית  לקידום  הסטודנטים,   המדור    ת מאשר  בדקנט 

ייחודיים  עם  סטודנטיםל לאפשר לבחינות  שונות    התאמות  צרכים  מנת  הזדמנות   על  היבחנות    להם 

לשון זכר מכוון גם  ב זה  הל  תוב בנוכל הכ  .קבלת ההתאמות בבחינות. נוהל זה מפרט את תהליך  הוגנת

   נקבה. ללשון  

 . במכללה יםמתקיימ ה  הבחינות ומועדיהבחינות  וגי  סההתאמות ייושמו בכל  1.2

 משמעת. דתוע ת בבחינות יועמד בפניושר בכל הקשור להתאמוסטודנט שיפעל בחוסר י  1.3

באילו 1.4 תלוי  בבחינות  ההתאמות  המיישום  הנדרשיםערכת  צי  התנאים  את  ציוד    לספק  משגיח,  )חדר, 

   .וכד'(

שבהתאמות   1.5 מ   שות דורבחינות  משגיח  יתכתערהתארגנות  נפרד,  חדר  וכ  ,מבחינת  עד    ,ד'ציוד  יאושרו 

ת  אין המכללה מתחייב   זה,עד  התאמות שיאושרו אחרי מו.  לאחר תחילת כל סמסטר  שלושה שבועות

יאושרו עד שבועיים לפני    כמתואר מעלה,  ותנגאר הת  תדורשו  נןהתאמות שאי .  ליישמן באותו סמסטר

   ם הסמסטר.ות

למדור לקידום הסטודנט    תקפיםגיש אבחונים  הלם  רשידנ  ,ות למידה ובעיות קשבלקוים  ע  םינט ודטס 1.6

 בסמסטר הבא בלבד.  פלו יטו ה,  ד זאחרי מוע  שיוגשו אבחונים. עיים לפני תום סמסטרמשבו  אוחרלא י

פיזית/חושית/קוגנ  1.7 מוגבלות  עם  כרוניות/לק יסטודנטים  רפואוטיבית/נפשית/מחלות  מסוגים    יותיות 

להעביר  תבמ  ,יםשונ רפואייםנט  ק דב  הנגישות  ת/לרכזקשים  בקשה  יח  םכניידע  מסמכים  טופס  עם  ד 

כל המסמכים    אלל  או   טפסים שיועברו מאוחר יותר  . תוך שבועיים מתחילת הסמסטר  רפואית,  עדהולו

   הנדרשים יטופלו בסמסטר שלאחר מכן. 

 

 מטרה .2

ה נו מטרת   זה  ולקהל  להגדיר  יישב יא  אופן  את  לסום  וע  מיוחדים    עם  םדנטיוטהתאמות  ם  הלומדיצרכים 

   אורט בראודה.  דסהית להנמדקאה הלבמכל

 

 מסמכים ישימים  .3

  1-ע-007-אק  בחינותנוהל 
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 הגדרות .4

הסטודנטה 4.1 לקידום  הסטודנטים  דב  ורדמ  -  מדור  אמרכהקנט  הלייעוץ  ה מערך  ת  ז    ם יט נסטודכלל 

 . להכלבמ

 מיוחדים.  צרכים  עם מטפלת בסטודנטיםה נט לקידום הסטוד  רודוך המדה בת יחי - המיכז תמרכ 4.2

 :מוגדר כ מיוחדים  צרכים עםסטודנט  4.3

   פיזיות ומוטוריות/רפואיות לותמגב עםסטודנט   ❖

 לקות למידה  עםסטודנט   ❖

 וזוריכקשב  עתר הפעם סטודנט   ❖

 חושית ם לקות סטודנט ע ❖

 ת יוונכר לותסטודנט עם מח ❖

 ם יונש םיגועם בעיות נפשיות מס  דנטסטו ❖

 ולה חדש  נט עסטוד ❖

 ה פייו את  איוצנט  ודסט ❖

 ' שנה א סטודנט מהחברה הערבית ❖

   ומעלה 50 סטודנט בן ❖

 ' אשנה   רכת החינוך החרדיעמ רבוג ❖

 ידה.  ות למחון לקויכה לצורך אבהערבחינות ולצי שב של המרכז הארח ואבחון ממ - אבחון מת"ל 4.4

ורן  אבחו 4.5 הנעוריכוב  שק שיי  של קחנה  אב ך  רלצו  אבחון   -ז  כויקשב  הנויברך  ז  בית  ניטיקוג-רומחלקה 

 רמב"ם.  בי"ח ב

לצורך אבחון מת"ל או אבחון    לקידום הסטודנטור  המד ע"י    שרשאו  ןמאבחמכון    -ר  מאושאבחון  מכון   4.6

 . קשיי קשב וריכוז

ן  בח יר לה שום. אימי תאובתנאים מ ית ממוחשבת המיועדת לנבחנים  סיכומטרה פחינ ב   -מ  פע"מבחינת   4.7

   ערכה.נות ולהלבחי מות במרכז הארצימותא ות בחינדה לי היחל מקבל ןת נינה זו  בבחי

אופי ההתאמהםבליהמקוחן  המבאי  תנב  שינוי   -  רגילה  התאמה  4.8 ע יי  .  הקשיים הספציפיים    פי-לקבע 

 .ט המדור לקידום הסטודנסטודנט על ידי ר לאושו תמה זהתא .שאובחנו אצל הסטודנט

ם  הקשיים הספציפייפי  -על  נקבע  התאמהי האופ.  יםל במקוחן ההמב   נאיבת  ינו שי   -  דתמיוח  ההתאמ  4.9

הסטוד אצ  אובחנוש עלנט.  ל  תאושר  זו  לאישור  ות   סטודנטהום  לקיד ור  המדידי    התאמה    ל שובא 

 (.ל"אנקדמיים )להלן: המ אשנה לנשיא לעניינים מה
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מכללתיתעדו  -פנימית    תרפואיועדה   4.10 פנים  מהמור  ה  רסטה  ןדיקכבת  להמ  אשודנטים,  ום  קידדור 

ונגישרכז    ,נטודהסט עלאהאחרות  הפסיכול  י  במכללה.הטיפול  להתאמות  דנה    זו  ועדה  וגי  בבקשות 

ס-לע  שות מוגה רפואי עם    םנטי טוד ידי  חושיות,  פיזיות,  נפשיותמגבלות  או  בדיקת    , ות  באמצעות 

ת,  וי יזפ   מגבלותם של  ירקמ  הנדרשות.  את ההתאמותת  וקובע  ,יג הסטודנטשמצ  ייםהרפוא  כיםמסמה

   . רפואית חיצונית דה וע  מופנות אל  ,לוועדה ןי דיות רברו אינןות שנפשי או   ת ויא וות, רפחושי

הועד  -  וניתחיצ  תרפואי  דהוע 4.11 פסיה  מרופא  מהמכורכיאטר,  מורכבת  ונציגים  פנימי  הוועדה  פא  ללה. 

  / הידמ ללקות  של  ע  רק  לע  ות, שאינןקשים התאמות בבחינסטודנטים המבשל    מכיםן מסלבחומכת  מוס

 .  קשבהפרעת 

יועצים ללקויות למ  -דה(  קויי למיודנטים ל)לסט  וריםערע  דתוע 4.12 ה  . הוועד ידהועדה המורכבת מצוות 

לבח מוסמכ לאיש ון  ת  התאמות  במכללה.  פ ור  הנהוגים  הקריטריונים  ים  פעמי  מתכנסתעדה  ו הוי 

לפ לוששה  ופעם שניי עות לאחר תחילת סמסטר  ושונה שלושה שבעם ראטר, פבסמס וף  י ס נה שבועות 

 סמסטר. 

או    (4.10סעיף  )סת בהרכב של ועדה רפואית פנימית  נעדה מתכ והו  -  דה רפואיתים לאחר וערוערעת  ועד 4.13

 (. 4.11עיף ס)ת וניחיצ ה רפואית ועד

 

 ריות חא .5

הנוהל    האחריות בילהפעלת  לקי  ןמתחלקת  הוד המדור  האקדמית  טנסטודם  המזכירות  בחינות,  מדור   ,

 . תמיואקדת הוהמחלקו

לאשר את  רפואיים של הסטודנט ו   מסמכים/ניםבחו את האד  מולנט ל סטודום ה קידלאחריות המדור  ב 5.1

 .  ולהמתאימות   ותתאמהה

המב 5.2 ה  דוראחריות  את    דנטסטולקידום  גילות  ר המות  בהתא  המידעמערכת    ואתטודנט  סהלעדכן 

 .  ליבקש

הסטודנט  ות  באחרי 5.3 לקידום  בחינות  מדו  אתלעדכן  המדור  במזכירות    איתאחר  אתור  המערכת 

 .  שקבל הסטודנט דותיוחת מו אמהת  לגבית  האקדמי

המ ריוחאב 5.4 איהבחינות  ור  דמ  אתן  לעדכחלקה  ת  הסטודנט  -בדבר  של  הנה  יחב להגעה    ת מותאעם 

   .מיוחדות
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 שיטה .6

 ח ד'( בנספ התאמותה ת מ)רשי סוגי ההתאמות 6.1

 לות יגתאמות רה 6.1.1

נבחן ות שבהן  הבחינ  לבכיושם  התאמה זו ת   -  לכל שעת בחינה  25%של  הארכת זמן   6.1.1.1

 ודנט.הסט

משגלמועתה 6.1.1.2 בעברכתי  יאותת  זו  -  יתב  הבחינות  שם  תיו  התאמה    הן שבבכל 

 . תיבר עב נבחן נטהסטוד

משגי ה 6.1.1.3 באנגליתאות  תעלמות  תיושם    -  כתיב  זו  ההתאמה  ת  נגלי בא ת  וינ בח בכל 

ב ת כתי גיאוע לשנוגלמדיניות המחלקה ב לתחום הדעת ופוף  )בכ  חן הסטודנטבהן נשב

 .(בחינהדת בדהנממהמהות  קלנה חק איכתיב והדקדוודקדוק, כאשר תקינות ה

במילומויש 6.1.1.4 זו  מאהת  -  ליתגבאנת  ניש  ה תה  בכל  אנימולבות  נ יחביושם  או    ליתגדי 

תוכן   נוע  כאשר  ,תבאנגליהנלמד  בקורס  לא  את  המבחן  לבדוק  המילים ד    אוצר 

 .גליתבאנ

בש 6.1.1.5 לסט   -ת  בריבע  תונימילימוש  מיועדת  זו  ששפת  התאמה  ינה  א  אימםודנטים 

בוינ הבחבכל    ושםתי  זו  אמהתה(.  תחר ת/אי וס)ערבית/ר ת  עברי כאת   שר עברית, 

 .הבחינה תוחלק ממטר  וננ יא ריתם בעבליהמי  אוצר בדיקת

הבחינהשל  דל  וגמ  ילוםצ 6.1.1.6 מיו התאמה    –  טופס  מגבלות   עםם  לסטודנטי  תעדזו 

לקראת   ופא מומחה.רהמלצת    יפ-ל גדל עראייה או בעיה רפואית המחייבת טופס מוב

הסטודנטים  ימת  רש  את  שגחהערך ההלמאחראי המערכת  יעביר    סוף סמסטרבחינות  

דל של מוגלום  יצך  ערוה לחות מערך ההשגזו. באחריבחינות בהן מאושרת התאמה  וה

הבח  דפי  ה,ינ טופס  לנב עהול  3A  על  אבבח   בחן.ירו  סמינות  יות רבאח  -  סטרמצע 

לומד לגבי  הוא    מחלקה בההליידע את  ולפנות    ,מצעהאת  שבוע לפני בחינו   ,טהסטודנ 

באח  לו.  שאושרה  לא לפ ה  המחלקריות  ההתאמה  המערכת  נות  מנת חראי    לוודא   על 

 שההתאמה תיושם. 

ה  -  כיס  בוןימוש במחשש 6.1.1.7   הבחינה י  לפנ  ודנטהסט  וםידלמדור לק יע  ג הלט  ודנ סטעל 

האישולהצ את  בכדייג  פשמחשבו   שאולל  וכלשי  ור  שאון    ידום קלר  המדו  ע"י  רשוט 

 חינות. בכל הב ם . התאמה זו תיושודנטהסט

בבחינות    תיושם הן בבחינות אמצע סמסטר והןה זו  התאמ  -  נוסחאותשימוש בדף   6.1.1.8

סמסטר ת  ההתאמ .  סוף  שקורר  עבופה  קזו  בדף להשתמש    ןתינלא    םבה סים 

ום  חתו   שר אומלבחינה דף נוסחאות  יא  להבסטודנט יורשה  בהתאמה זו, ה.  חאותסנו
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ב  ןתוכיכלול  ת  נוסחאוה  דףי המרצה.  "ע דדת  מהות הנמחלק מהה  ננאי ו  שהשליטה 

 מתמטיים. אך ורק נוסחאות וביטויים נה ובבחי

  ע"י   כןהוש  ידאחת  שימוש בדף נוסחאובקורס יכולים לעשות    יםסטודנטכלל ה  כאשר

 נוסף.   חומר עזרסטודנט בעל התאמה זו לא יהיה זכאי להכנסת  , רצההמ

האם הוא   יטחל יהמרצה  ,  הסטודנטים  ל לכל  ת אחידנוסחאו  שאין בו דףקורס  ל  כב

מאפשר לסטודנט להכין את מכין עבור הסטודנט עם ההתאמה את דף הנוסחאות או  

 : מוהדף בעצ

 . נהפני הבחי בועיים לש סטודנטיעבירו ל  אהו  ,תואסחונהדף  מכין את  הוהמרצ במידה

הנוסחאות  ודנטהסטו   במידה דף  את  ל,  מכין  המרצהגישו  עליו  ם  שבועיי  הלאישור 

יים  שינובו    הכניס כלשונו או להמסמך    לאשר אתרשאי  המרצה  י מועד הבחינה.  לפנ

דעתו. שיקול  וישאי עם  הנוסחאות    ףדאת    ודנטלסט   יעבירמרצה  ה  לפי  ר חתימתו 

ב  ם וחת  קותע יצ וטבחינה הסאצלו.  חאות  את דף הנוס ו  מהאתההר  אישויג את  דנט 

 .של המרצה המאושר בחתימתו

ב ה 6.1.1.9 לבחינה  זהתא  -  אנגלית אזנה  ת מה  ביושו  אנג ת  הבחינוכל  ם   או   לית בלימודי 

באנהנלכן  ותבקורס   סמבב.  גליתמד  סוף  המער  -  סטרחינות  את אחראי  ישריין   כת 

עבו הלשונית  סטודהמעבדה  ל ש  יםנט ר  והזא  אמההת  םהאושרה  במערכת ת  וזנו 

ב ה רמ"ח  אחרממוחשבת.  עוזר  הלעיות  במערכת  בחוחממדכן    סי ורבקינות  שבת 

באנגליתוימ המתקי  התוכן הובאחרי   .ת  מרצה  להכת  הבקורס  את  בקין   ץ וב חינות 

ושה  לעוזר רמ"ח עד של לפנות  ודנט  ת הסטבאחריוהקראה.  בתכנת    שימוש  פשרהמא

מתחי כל  שבועות  לעל  ר  סטסמלת  תהתא שה  וודאמנת  אמצע   בבחינותיושם.  מה 

 הק מחלאת הליידע  ע, לפנות ו ת האמצ נוי חשבוע לפני ב  ט,באחריות הסטודנ   -  רמסטס

לגהוא  ה  ב ההתלומד  שאושרא בי  באמה  לו.  המה  לפנחריות  אי  אחרל   ותחלקה 

 ם.ה תיוששההתאמלוודא   מנת על המערכת

או ן  יוות בהיריועדת לסטודנטיזאת מהתאמה    –  במהלך הבחינהיציאה לשירותים   6.1.1.10

רפואית   מגבלה  עם  מומחה  פי-לעמחייבת  סטודנטים  רופא  זאת ה  .המלצת   תאמה 

ללא    יציאה   מאפשרת הבחינה  הגבלהלשירותים  ל  במהלך  המוגדרים ומעבר  זמנים 

כךל רגילים  שם  יצי.  לסטודנטים  לאיג  הסטודנט  חתום  לצויח  משג שור  את יוכל 

 ת.חינו ל הבבכ ו תיושם . התאמה זצורךלתאם לשירותים בה

 יח ויוכל לצאתמשג ם לור חתויג אישנט יצהסטוד  -  הבחינה  ה במהלךה מהכיתיאיצ 6.1.1.11

 נות.יושם בכל הבחי. התאמה זו ת ךורלצ תאם בהמהכיתה 
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 טודנטים סק ל ר רה זאת תאושאמ הת  -  מניםליווי בבחינה של מתורגמן לשפת הסי 6.1.1.12

במתורגמן ישחר הנעזרים  לימודיהם.  ם  רשת מה  במהלך  יהיה  להיכנורגמן  לכל  אי  ס 

 . לצורך של הסטודנטאם ינות, בהתהבח

 ( ל"א דיווח למנ נדרש בגינןת )דוות מיוחאמתה 6.1.2

   25%-ר ל עבן מכת זמהאר 6.1.2.1

 ים וחריג  יםמיוחד   תאושר במקריםפה  -התאמה של בחינה בעל  -  הפ-עלב  ןביצוע מבח 6.1.2.2

המחלק  בלבד ראש  הקורסובאישור  ומרצה  בעל  בקורסים  ,ה  בחינה  פה -בהם 

ס  .פשריתא בחינוור  לאמבהתאם    -  רמסטס  וףבבחינות  אמצע   תובבחינ  .תבנוהל 

קה את המחלידע  ולי   תלפנו  צע,האמ  בחינות  לפני   שבועיות הסטודנט,  חר בא  -  מסטרס

לגבי  הוא    בה שההתאמ לומד  לוה  האולבר,  אושרה  לבצר  ניתן  בחינהם    פה -בעל  ע 

שבקו הבחינתתקבו  רס  לקינית אם    ה.יים  בעלן  בחינה  בקורס,-ים  יות  חר בא  פה 

 .יושםמה ת ההתאשנת על מ  לאחראי המערכת  מחלקה לפנותה

שאושרה   דנטסטו    ה(.רפי יסגד )ב הכתב  בעיצוטים עם לקות  יועדת לסטודנמ  -  קתושע 6.1.2.3

ת מספר הטלפון  וק" ואלשעת  "זכאי  :נההבחי   יגב   עלב  , יכתוקות ג שעסומ  תאמה לו ה 

שלהבדי  בזמן  ,המרצהאם    ו.של מל  ,הינבח ה  קה  כא  את  ולא  תבבין  מצליח   היד 

 : אפשרויות הבאותאחת משתי הב יבחר  הוא  ינה,מהבח את הבחינה/חלק לקרוא

יגהסטודא.   הפ נט  את  יבדוק  כתוב/מודפס  תרוןיש  המרצה    וןהפתר ת  א  למרצה. 

שיפעל בחוסר    טטודנתן ציון. סהבחינה ויחברת  ון במתרהפ אל מול  פס  ודהמהכתוב/

 . לת המבחןיספ  הי ם יהנימוש המייושר, עונ

 ה. מה כתב בבחינ  לו  בירדנט יסוהסטוסטודנט,  המרצה יצור קשר עם הב. 

השמעת    ההקרא 6.1.2.4 ס בבחינו  -  ן שאלואו  חדר   יאחרא  -  טרמס סוף  ת  יזמין  המערכת 

והשגפרנ כלע  חהד  שאושרסטודנ  בור  הל ה  ט  זתאמ ו  הוה  וה  כת ערבמנה  וזיא 

אחהממוחשב המערכת  ת.  מעראי  את  ההלג  ההשגחה  ך ריעדכן  הנדרשת. בי  תאמה 

אמצע   בבו שט  דנסטוה  ות באחרי  -  מסטרסבבחינות  לפני  לפנות ות  חינ ע  האמצע 

לו. בשא  המההתא  לגבי  דלומהוא    בה  לקהידע את המחולי  ה לק המח  אחריותושרה 

 בבחינות סוף סמסטר   מה תיושם.התאנת שה מ  על והמרצה    ערכתי המ ארחא לפנות ל

בבחינות אמצע תיע ההקר   ,וגם  מישהו    חינההב  הלךבמך  ראה  או  ע"י מרצה הקורס 

יכולרמלחלופין    .עמומט ולהעביראת    מראש  הקליטל  צה  הבחינה  את   שאלון 

 . מדור השגחה אלההקלטה 

נחב  הנבחי 6.1.2.5 יזמין  המער  אחראי   -  סמסטרף  סות  בבחינו  -  פרדדר  ד  נפר  דרחכת 

שאושרהשוה סטודנט  כל  עבור  ה  גחה  במערכת  מהתאלו  והוזן    שבת. חממו ה  זאת 
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אמצע  חבב הסטובא  -  מסטרסינות  שבחריות  לדנט  ה ב  ני פוע  לפנות   אמצעחינות 

ות  לפנ  מחלקהות ה אחרי . בשאושרה לו  גבי ההתאמהל  ה בה לומדהמחלק  אתע  ידולי 

תיושת  נמ  על ערכת  המ לאחראי   לעדנוהסט   יות חרבא  ם. שההתאמה   את   דכןט 

ההשגחה    רומד  אתן  עדכאחריות המחלקה ל. בוזנה שכיהמחלקה אם אינו מגיע לבח 

מערכת  ואחרא ביטול  ית  ו לשם  וה  ח.י המשגהחדר   אי ל  ע  יידע  לאנט  סטוד במידה 

 .בהתאםקציות עלו נגדו סנ פגעה למבחן, יו ה

מיו 6.1.2.6 כיסא  על  לכי סטווה ה  במיד  -  חדישיבה  זקוק  מידנט  מד  ,וחדסא  נות הבחיר  ועל 

 . בחןישבו חדר כיסא כזה ל הסטודנט  עבורלהעביר ק משהיחד עם מחלקת  

 ע רק בקורסיםצותב .  טעם עלכתוב    יםשמתקשלסטודנטים  עד  מיו   -  ל מחשבה עהקלד 6.1.2.7

ה ע"י  בהםמ"חרשאושרו  עלהקלד  ,  במהות   ת ב הינה  מחשב    ה  פוגעת  ואינה  ביצוע 

הנבחןהב בס   שביי   חינה.  או  נפרד  הבחדר  כךוף  ניתןש  כתה,  ל  לא  במסךיהיה   צפות 

הסה ע"י  אותו.ומחשב  יוז  בבים  המדו   מןהמחשב  בדהסטודום  קידלר  ע"י   קנטנט 

 מחלקתמת המחשב  שגחה ישאיל אהור  . מד בחינהני השעות לפ  24השגחה עד  ממדור  

מ מ  מחלקתת  וי באחר.  ידעטכנולוגיות  ריק מתוכנות א שהלווד  ידעטכנולוגיות  מחשב 

וציהול הקלדה,  תוכנת  אא  אכי  בו  חיבפשין  לאי רות  המשגינור  א טרנט.  יביאו   תחים 

 בתום הבחינה.חה גר השאותו למדו, ויחזירו לכיתה המחשב

 וז ב וריכפרעת קשם עם לקות למידה / הסטודנטי 6.2

  ס הנמצא מצעות טופ אבחנה ראשונית באן  לוא ש  מלאי  ודנטהסטקידום  מדור להפונה לנט  טודס 6.2.1

ה של  נטאיבאתר  ה ר  וס וימ  '(א  )נספחקנט  הדרנט  יחדשאלואת  עות  ן  שלעם  אדוח  ק    וןבחות 

 .  נטטודידום הסלק ר  ת המדולמזכירקודמים 

והאבחונים הקונט אסטוד 6.2.2 השאלון  שלו דשר  לצורך מתן    האבחון דוש  בחירך  צול  ע  ידו עי   מים 

ג  וסל  תאםבה   אתוז  נטהסטוד ידום  ע"י המדור לקלכך  שר  המאו  ןבמכו  ת, יופנה לאבחוןהתאמו

הנדרשת לו  חנהבאל  למת"  וןחבא  :האבחנה  לזיהוי    י יטיב קוגנ -ירונון  אבחואו    מידהקויות 

ולא קשקשי  הויזיבחנה  מק.  יכוזור  ב י  במפגש  צורך  ויהיה  לבירודבמידה  נוסףימ  רים  ,  דע 

 .  בדקנט למידה"י יועץ לקויות ראשונית ע להערכה יוזמן נט דסטוה

 ם הבאים: יקרר אבחון נוסף במעבוויב לנט לא יחסטוד 6.2.3

אשר 6.2.3.1 בבחלבחינ   רואיש   לבק  סטודנט  מפע"מ  הת  מטעמטר פסיכוינה  המרכית    ז ם 

וה ח לב  רציהא זהרבמקערכה.  ינות  אבחונבל  יק  ה  בסיס  על  התאמות  ם י הסטודנט 

 ום הסטודנט. לקיד   המדורשל   אישורו  היק בדל תאםהב מים,קוד
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-רוויה הנ מחלק החון מ או אבל  מת" נים קודמים, אבחון  ו חב נט אסטודברשות ה  םא 6.2.3.2

ים  קודמ חונים  אב  על סמך  תסטודנט התאמו היקבל    הזה  קר במ.  ברמב"ם  קוגניטיבית

   הסטודנט.ום  לקיד רהמדושל  שורקה ואידילבובהתאם 

לימודי    ד )ללא אה בלבמודי הורלישל    מסלול ב  ני / ואר שסטודנט הלומד במסלול לת 6.2.3.3

במוסדימודי ההנ חל את לשה  טדנטוס  /במקביל(    נדסהה  ר ומבקש אקדמי אח  דסה 

בבחינות אמותה רקע    היא   שהבקה   אם  -  ת  לקותעל  המיל  של   נטסטודדה/קשב, 

אבחון    קשתבי התאמות ח  שוראיכן  ו  18  גיל  מעלכשהיה  שבוצע  להציג  לגבי  תום 

הסטודנ לי  טשקיבל  קודםדומממוסד  על   .ים  יועםרשיהנד  יםהמסמכ  בהתבסס  ץ  , 

יקב   לוא  עקב י  למידהיות  לקו בהתאמות  הסטודנט  לימודיו  ל  אם .  במכללהמסגרת 

פיבל מג  על רקעהיא    בקשהה להציג    קשיתבדנט  הסטו,  אית/נפשיתפור/תיחוש ת/יזה 

רפואייםשוריאי  גצילהנות,  חיב באמות  להת  בקשהטופס   ו  ם  מומחה  רופא  ן כ ע"י 

 קודם.   יםלימוד ממוסד דנטל הסטואמות שקיבתההם לגבי ות אישור ח

   ית/נפשיתושית/רפואה פיזית/חמגבל עם םידנטסטו 6.3

המב בבחינות  תאה  קשסטודנט    שה בקס  טופ  ימלא  ,ואית/נפשיתרפ ית/ת/חוש פיזי  להמגב  ערק  לעמות 

ב)נ  רפואיתוועדה  ל יצ'(ספח  לקידום  םשייגו רלוונטיים,    יםוראישרף  ,  עד    למדור  ים  ועישבהסטודנט 

צות  תאמות המומלליט לגבי ההחת טר ולסמסתכנס אחת  ת תה הרפואיהוועד  .רסמסט  כלת  ר תחיללאח

 .ח ג'()נספ עדה הרפואיתך החלטת הוומסמ ב מופיעותהתאמות שאושרו ותוקפן ה  לכל סטודנט.

ששפטנדוטס 6.4 עים  אינה  אימם  חדשים,  עוים  ודנט)סט  תירבת  ילים  ם  י בנ,  יהאתיופ  יוצאסטודנטים 

 ( ת ביערהחברה נטים מהסטוד"ל, ה מצדחלמשפ

זכאינט  סטוד 6.4.1 יהיה  חדש  זמ  עולה  הבחי  יתנילו מ ו  25%ן  להארכת  בהןבכל  עחןבנהוא    נות  ד  , 

 . עד עלייתו לארץמומ יםשנ 5תום ל

ל  שקיב  ,יםשנ   5ל  ע מ  בארץ   שנמצאולה  ע  נטסטוד או    ית עבר  אימו אינה  שפתש  ' שנה א  נט סטוד 6.4.2

(  טרי בשפה שאינה עבריתיכומם בפסבחנינטים הנלסטוד ברית שניתן עבמבחן חן יע"ל )במבון יצ

על    , וסףנב  . ללימודיובשנה הראשונה  בבחינות    25%  להארכת זמן יהיה זכאי  ,  90-119של  וח  וטב

 .  ללימודיו  נהראשוה   תנבש ריתחה קורס אוריינות עבצל בהר הסטודנט לעבו

  לק בחן  יבל ציווק   ים שנ  5ל  עמ   בארץ  שנמצאולה  ע   נטסטוד או  עברית  ו אינה  מששפת אי   דנטסטו 6.4.3

בשנה    ינותבבח   25%ארכת זמן  יהיה זכאי לה,  70-99של  ח  וו בט  טריומיכבפס   עבריתבולי  המיל 

בלבד ללימודיו  ל   ,ףבנוס  .הראשונה  הסטודנט  עבצלחה  הב   ורעבעל  אוריינות  בשנה  קורס  רית 

   .לימודיוהראשונה ל
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שסטודנ 6.4.4 להנדסטים  בבי"ס  ו למדו  למס אים  הנעברו  אולול  שסטודנ  דסה  דים  לימו  דו למטים 

מדים  גם אם הם עוינות,  מן בבחכת זה, לא יהיו זכאים להארללמכב  יהםמודי לם  טר  קדמייםא

 . 6.4.3/  6.4.2  הסעיפים  של ניםיובקריטר

ודיו  ם לימנבחן עד תו   בכל הבחינות בהן   25%מן  כת זלהאריה זכאי  יה   ,האתיופי  יוצאסטודנט   6.4.5

  כולל(.)ף סמסטר חור"ב תשפסעיף זה תקף עד  . במכללה

זלהארלהגיש בקשה  שאי  ר  50גיל  על  סטודנט מ 6.5 הב ב  25%  מןכת  בונחי כל  דיו  לימו  ד תוםענבחן    הןת 

   במכללה.

בשנה א 6.6 החינוך החרדי  בוגר מערכת  זמן  האל  זכאי,  'סטודנט  ל ועוקצמ  למד  , אם לא25%רכת  יבה  ת 

 ללה. ת הרישום למכ למזכירות האקדמית בע גיששה בהתאם למסמכים , וזאתרבית הספב

 

אישור  סטודנט   .7 יקבל  להתאמות  ואתההזכאי  לו  שאושרו  ההתאמות  כלל  את  ה'(.  וק ת  מציין  )נספח  פן 

 . נט בדקנטהמדור לקידום הסטוד די על י ההתאמות ותוקפן יוקלדו במערכת המידע

 

 יםורערע .8

אבחומב 8.1 ותוצאות  לא  ןידה  לה   כוללות  מת"ל  התאמות  ש  אות  התאמומלצות  מבקש  שלא  הסטודנט 

ב תוע  ולערער להקדים    על הסטודנטאבחון,  כתובות  הואצ ל  ב  "יפעאבחון  ת    ז כל המראתר שהמפורט 

 ה. חינות ולהערכ לברצי הא

  למידה,   ותיללקו   םי היועצי  "עשרו  מות שלא אוהמלצות להתא  כוללות מת"ל    אבחון  אותוצותה  במיד 8.2

וועדת  דיון בללו יעלה  ק שהתיההחלטה.  ם לאחר קבלת  ייד שבועע  ורערע תב  גיש מככול לה יודנט  טסה

 .חדשים לוונטייםר  םמסמכיהצגת ב  ייתח  םעורידת ערעשנייה לוו היי נפ  .הבוקר ה יםערעור ה

  ת זאת ושעל  דה רשאיהוועחלטת  על ה   סטודנט המעוניין לערער  -ואית  רפהדה  ועהו   תטעל החלרים  ערעו 8.3

ו'(  ייעודי  ספטואמצעות  ב לעד    ,)נספח  תוצאות בלק  אחרשבוע  ה  לע  ה.ועדהו   ת  ר  רע מעהסטודנט 

 .גי הצ שטרםים י נכ דעו שיםדחרפואיים   מציא מסמכיםלה

וועדת הערדימב 8.4 ערש מכלהגי  רשאיט  ת, הסטודנאת ההתאמו  הישרא  לא   עוריםה  עד  תב  עור למנל"א 

 .נט דוהסט  קידוםהמדור ל טה שלחלהה  ר קבלתשבוע לאח 
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 הגדרת התהליך  .9

פעילות 
 מס'

 ון לביצועחרא מועד תלועיפה
אחראי  

 צועיב
 כיםמסמ

1 

  נהפוסטודנט  
ום  מדור לקידל
 ט דנ וסטה

שונית  רא נה בחשאלון א ט נ הסטוד טףוש
   א'(ח פ)נס

ן  ארכת זמקשה להטופס ב
  נטיםנות לסטודחיבב

ה  אינ שפה אימם סה שבהנד
 (  ז'ח ספת )ניברע

2 
ה  אבחנ

 שונית רא
 

  ניית פ  ים לאחרבועי עד ש
 ודנט הסט

  המדור
  וםלקיד
 נט ודהסט

ית  שאלון אבחנה ראשונ 
 )נספח א'( 

בחון  אהפנייה ל 3
  ראושמה ן במכו

המדור   דיי לע
ם  ודלקי

 ט נ הסטוד

 ון אבחלהפניה  נט הסטוד ר טססמף סופני שבועיים ל

4 
 

צאי  מסירת ממ
דור  מן להאבחו 
ם  לקידו

 ט טודנ הס

  אבחוןדנט י הסטוד יש ביאם   ▪
יים ועשב ד ע שועליו להגי קודם
 . רסטסמ כללת תחי לאחר

ע"י  לאבחון  ה הסטודנט מופנאם   ▪
לך  במה הסטודנט   דור לקידוםמה
ת להגיש א וי על  ללה,מכ ב ויד וימל

יים עושב ד ע תוצאות האבחון
ולא   ןחו אבה ר קבלת תוצאותאחל

סוף   ים לפני שבועיחר מיאו
 טרמסס

ן  מכו
ו  אאבחון  

 נט דוסט

 ן וח ממצאי אב

במערכת   ןוכעד 5
ת  הממוחשב

  ישורקת אוהנפ 
 ת התאמו

התארגנות ות שרודהות  מאתה
עד שלושה  שרויאו  מערכתית

 הסמסטר. לתחי שבועות מת
  ןורשות ארג ון דאינ ש ותמאהת

י  לפנ יים ועבעד שו יאושרי  תמערכ
 סטר תום הסמ

ר  המדו
ום  ידלק

 הסטודנט 

 ה'( ח  )נספ תאמותר השואי

ה  שהגשת בק 6
 אית רפו דהועול

לאחר תחילת כל  םיועי עד שב
 רסטסמ

  תמוהתאבקשה ל פסטו טודנט סה
לות  ת עקב מגבחינובב

יות  פיזיות/ נפש /ואיותרפ
 '( )נספח ב

  טתלחסירת ה מ 7
דה  וועה
 פואית רה

 ת סוהתכנלאחר ים שבועי  דע
 ה וועד ה

המדור  
ום  לקיד

 נט הסטוד

 
דה  החלטת הווע תבמכ
   ג'(ח ספ)נ פואיתהר

 
  כתרבמע עדכון 8

שבת  ממוחה
 התארגנותות שרהדוות  אמהת

לושה שד ו ער שויא  תמערכתי
דור  מה

  וםידלק
 '( )נספח האמות תהאישור      אישור מ
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ור  ש ית אוהנפק
 התאמות 

 .רטהסמס  ות מתחילתשבוע
ן דורשות  נ יהתאמות שא 

עד   ו רשואי  תימערכת התארגנות 
 ר טמסתום הס ים לפנייעשבו

 הסטודנט 

  ר עלערעו 9
המדור  החלטת  

ום  דקיל
הסטודנט  

 דקנט ב

צאות ת תובל ק חרע לאשבו דע
 הוועדה 

  דנט הסטו
 ו'(   פח)נס רוטופס ערע

  ר עלעורע 10
ור  דמההחלטת  
לקידום  

  הסטודנט
 בדקנט 

 אותצותקבלת  רעד שבוע לאח
 ר עוערה

 א למנל" ר רעועב מכת דנט טוהס

 

 מדדים .10

  מותאלהתר  שוהאי  לבין מתן  טטודנום הסדימדור לק ל   דנטהסטו   נית של יה ראשופניבין  הממוצע    משך הזמן

 שתו.לבק תילילאו קבלת תשובה ש רועבו

 

 חתימות  .11

 ימה תח תאריך  שם תפקיד

 רנה מילר או ד"ר יםכותב

 ד"ר דאוד דאוד

 

      2021באוגוסט  2 

 2021ט אוגוסב 2 פרופ' שרית סיון  תבודק

 

  2021ט אוגוסב 3 קה מהרשפרופ' ארי מאשר 
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 א'  חפסנ

 ניתחנה ראשושאלון אב

 
 ת:ט/יהסטודנ טיפר

 

 __  ____ _____ ת"ז: ______________ ______ ___ חה:פשם מש  __________ :__רטיפ שם
 

 __ ____________ ליה: ______ ____ תאריך ע_________ :ה__  ארץ ליד_/_/_דה: _ליתאריך 
 

 _ __________________ _________ __________________________________ :תכתוב
 

 __ __ _ ________ ____ ____ ___ _ייד: ____ ון נ_טלפ______ ___ _________ טלפון בבית: ___ 
 

Email_________ : _____ ____ ___ _____________ ______ __________________ ____ 
 

 ______ ________  ור בבית:שפת הדיב___ _ ____________ ודנט(:מספר אחים )לא כולל הסט 
 

 ______ _ __ :סטרסמ  ___שנה: ____ _____________________________דים: ומלימסלול 
 

 __ __/_/  _ ן: אלושה יוילמ יךתאר
 

 

 : הש עליך להביא לפגי

  טודנטלס אלוןש .1

   דיותיתור סווס פוט .2

 ריםהול וןשאל .3

 אם יש  –קודמים  נים אבחו .4

   להלבמכ ךלימודיל ש נים יוון צגילי .5

 

 

 
 
 
 
 

 היהי ניתן אל ,שהמתבק  מרהחו אלל יתצועקמ  נה חימב. שהמבוק ומרהח כל את להביא יש : לב שים
ונית.  ראש אבחנה וךלער
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 דנטלסטו ון שאל.  1
 

 אלון שה מילויל ותהורא
נועד  בפני  המוצג  השאלון וכיום  ךי קודפת  על  הנמולקבל תך  ן  לבחו  טרהמב,  םאות  ופסת  התאי שכפ   ,בעבר 

קיימ הפרידלמות  לק  תהאם   / לממת ך  הנ.  שבק  עתה  זהלא שאלובקש  על  ,  יעצמא  באופן  ן  להקפיד  עליך 
 שאלהובה לשהתת  ודע אי  נךה ואי. במידקותוית ומדרטות מפותשובועל  ו  ותגצו שאלות המכלל המענה ל

   עץ עם ההורים.ך להיוועלי
 

. המינים ני שלן  ו ומכ אך  ר כז ןלשו ב ח ס השאלון מנו נוחות  *מטעמי  
 

 ?יכהמתהלמרכז  נהפונם אתה גיב שייםקההם מ 

_____________ ____________________________ ___________ _________ ____________

_______________ ___________________ ______ __ ____________ ___________________

________ _______________________ __ _____ _ _______ ____ _______________________ 

 

 ם? הישגיך בלימודי יים משפיעים עלך הקשלדעת כיצד

__ ________ ______________________________________________ __ ________ _______

_______________ _______________________________ ___________________________

 ________ _______________ ________ __________ __ __________________ ____________ 

 

 (? צבא וכו'חברה,  ,היום יומי )עבודהך תפקודים על פיעמש ייםהקשתך עדכיצד ל

__ __________________________ __ _____ _________________ _______ ________ ____ __

_ _______________ ______________ __________________ _____________ _____ ___ ____

 ___ ______ _______________________ _______ _______ __________ ______ ___________ 

 

 ה?שונארים ל הקשי לוהתג מתי  ואיך

_______________________ __________ _______________ ______ ____ __ _______ ______

 _____ _________________________ _______________________________________ __ __ 

 

 אלו?  םקשיי התמודדת עם  םכיו דרבאיל

_________________________________________ _______ ________________ ____ ___ __

 ___ __________ _____________________ _______ __________ _______ _______ ________ 
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 רקע לימודי: 

 עד כה: תם למדבהד ומיהל דותמוס את פרט .1

 הערות כיתה דע מכיתה ם הלימודימוסד  םש

   

   

   

   

  

 טרית:כומהפסי הנציונך בבחי  .2

       _______ __ ית:_לגנא                              _______ י: _ותחלק כמ

 :_____ תטרימוהפסיכ בבחינה לליציון כ                                _____ ___  י:חלק מילול

 

  - תיכומטריסבבחינה הפ מותהתאקיבלת ובמידה  .3

  ד.במיוח לךייעה מה שסאתוכתוב האם יש ה אמות קבלתתה לון אציי

________ _____ ______________________________ __ ________________ __ __ _____

_____ _______ ________________ ____________________ ______ ____________ ____ 

 

 : ביה"ס תיכוןו חטיבת ביניים

  ים?הקשי םע  תדדוהתמ צדיכ, חטיבה/תיכוןבך בהיות םבקשיי תקלנת דומלי ותקצועו מבאל .4

___________________ __ ________________ ______________ __ ___________ _____ _

 _______________ __ ____ __________ _ ___ _ _________ ________ _______ __________ 

 אל כן /    תיכון? ת ביה"ס ה האם סיימת א .5

   אל ן /כ   אה?מל ת בגרות השלמ האם .6

 __ __ _________________________________ __ ? _ תריואחת או  רותבג תנבחי על תחזראם ה .7

 לךה סייעש ה התאמ יש  אםהוב תכאמות ואת ההת  ות?  אם כן, פרטת הבגרת בבחינוהתאמו לתבקהאם  .8

  יוחד.במ

__________ _______________________ _______________________ _____________ _

_ ______ ________ _______________________ ____ _____________ ____________ ___ 
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  (?ו'כר וז עשעורי למידה, )הוראה מתקנת, מרכז ו בתקופה זודית לימ הת עזרקיבלהאם  .9

____ ________________________ _______ _______________________ ____________

_________________________________ ___________ ____ ________ _____________ _ 

 

 : ןתיכוחר האל

  ודפקתאו  תהסתגלובבעיות ת? האם נתקלת דים מילאתפקי ילו מי, אלאו וא  יבאות צשיר במידה ושירת .1

:  רט פ בתקופה זו?

__ _ _________________ ______ _ ____________ ____________________________ ___

_ ______________________ ___________ ______ ______ ____ ________________ ____

__ ____________ ____ ________________ _________________ ___ ________________ 

 

ם עלו קשיים  הא עת?יד ביצזה תפקאי -הנחרוהא המשמעותית עבודתךהנוכחית או  דתךעבו ביגלפרט  .2

  זו? הדם בעבודימיוח

_ _______________________________________ _________ ____ _ _____________ ___

____________________ ______________ _____ _____ ___ ____________________ ___

 ________ __________________ _ _________ _______________________ ___________      

 

   :כיום

עם   מודדתמה תא ד יצכ ?כללהמב דיךומלי  סגרתמבמיוחד ב שהה מתקוד אתמיל קצועותבאלו מ .1

  ______ _________________ _ ______________________________________ _  ?יםשיהק

 _____________ _____ _______ ____ ___ ________________ ______________ _ _______ 

 

 רט(פאנא   ,ן במידה וכ)ת? ה לימודירזע בל/תאת/ה מק האם כיום .2

_______________ _____ _____ _____ ____ _________ _____________ __ ____ _____ ___ 
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 : פתחותיהת ערק

  :פרטלא.  /  ןם?  כויכלשהן ה ממחלות לבוה סתאו האם מחלות אבר מבלת בעאם סה .1

_____ ___________________________________________ _____________ ___ _ _____ 

  :רטפ א.ל /  וטל תרופות? כןהנך נ וםכים  הא או רבבע לתטנם אה .2

 __________ _____________ ________ _ ________ _____ ______________________ ___ 

 ן / לא. פרט: כה? יאריות בבעם יש הא .3

____ __________________ ______ _ ___________________ ____ __________________ 

 רט: פ .אל / עה? כןמיבש יותבע יש םהא .4

_______ __ __ _______________________ _________ _____ __ ________ ___________ _ 

 פרט:  לא. / ה? כןיה או תזונרגאלעיות יש ב/ויהאם ה .5

 ______ _______ ____ _ _________________ ____________________ _______ ________ 

ט:  רפלא.  / ן כ עות/ תאונות חמורות?פצירת האם עב .6

 ___ _______ _ ___ ___ ________ __ __ _______________________ _________ ____ _____

____ __ _____________ _______ _ _______________________________________ ____ 

 

 :יפולאבחונים וט

לא. פירוט:   / כן חן כלקוי למידה?ה שאובחפוב משהאם יש קר .1

________ ________ __ ___________ ______ _ ____ ____ ___ ___ ___ _ ________ ________ 

 

 תך(שברשוים נוהאבח את כל ףר)אנא צ ? ברבענים וחאב לך כוערנ האם .2

 _____ _ __________________ ____ ______ _ ________  ט:רופי  א.ל /  כן - טידקין דחואב ▪

 __ _ _________ __ __ __________________________  פירוט:  לא. /  ןכ -וגי ולחון פסיכבא ▪

 __ __ __________ __ ____________ ______ _  וט:פיר א. ל / ןכ - קבעיסושל מרפאה ון אבח ▪

 ___ _____ __ ________________ _ _______  ירוט:פלא.  / ןכ -תקשורת ת איקלינ ן שלחובא ▪

 ___ _____________________________ __ _____________ _____ _________ אחר: ▪
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 ? על ידי תטופל האם .3

 _ ___ _ _________________ _ ______ ___ _ _____________א. פירוט:  ל /  כן -פסיכולוג  ▪

 ______ ___ _______ ________ ___ ______ _______ __  ירוט: . פלא / ןכ -סוק יבעה פאמר ▪

 ____ __ ___________ ________ ___________פירוט: _____לא.  / כן -אית תקשורת ינקל ▪

 __ _______ ___ ___________ ___ __________ _____ט: ____לא. פירו /  כן -ר פול אחיט ▪

 

 ט:לא. פירו  /  ןשהו? כפול כלטי האם כיום את/ה מקבל/ת .4

_____ ______________ ___________ _____ _ _____ ___________ _________ _________

_ __________________ _______ ______________________ _____ _______ _______ _ __ 

 

 פת האם( שהתייחס ל ם, אנאה שפת האינברית אידה וע)במ :תהשפה העברי

 :בריתה העבשפ קריאה

  הקושי: רוטפי לא. ן / ? כהרהוטקריאתך  האם ▪

________ _______________ _ ____ _________ __ _______ _________ ____ ______ 

  שי:קוה לא. פירוט / ןכ א?הנקר  ה מבין את/את האם ▪

____________________________________________________ _ ________ ____ 

 לא.  /  ןבטלוויזיה? כתרגום  אפיק לקרוסהאם את/ה מ ▪

 ה?ונרקראת לאחרים ו ספלא. אל / ים? כןרהאם את/ה קורא/ת ספ ▪

__ ________ ______ _________ ____________________ ______ ________ _____ _ 

 :כתיבה בשפה העברית

ם בימורחבת הכותההגרעינית/ החפם במששמאל. האם יש אנשי  /  מיןה? ימשמשת לכתיביד  איזו ▪

 אל?ביד שמ

__ ____ ___________________ ____________ ________________ ___ _______ __ 

 : לא. פירוט / ? כןמעתיקתה שר אכא  תויאבשגתב כואם את/ה ה ▪

_______ _________ ____ ____ ______ ______ _______________________ ______ 

  ירוט:. פלא / כתיב? כןגיאות יש ש ישפו ן חופבאהאם כשאת/ה כותב/ת  ▪

__________________________ ______________________________________ _ 
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 לא. פירוט:  /  כןדך? י בתכת ח אפענל ה מתקשה/אתהאם  ▪

 _________ ______ ___________ _ ____ _____ _____ _________ _________ _ ___ __ 

. פירוט:  לא / ידך? כן  תבכענוח ת בתלונות לגבי קושי בפנתקלהאם  ▪

________ ________________________________________________ _________ 

 ירוט: . פ / לא ? כןן הכתיבהמתעייף בזמהאם את/ה  ▪

________ _____________________________ _____________________ _______ 

 ירוט: לא. פ / זמן ההרצאות? כןוב במספיק/ה לכתה /תהאם א ▪

_____________ _______________________________ ____________ ____ _____ 

 

 :פה האנגליתהש 

  וט:פיר. לא / קשיים בתחום? כן האם עולים

 ____ __ ___ __________________________________ __________________ ______ ______ 

 : גליתבשפה האנ יאהרק

כן / לא. פירוט:   טה?וקריאתך רה האם ▪

 ____________ _________________________ _____ __________ ____ _________ 

ט:  לא. פירו / את/ה מבין את הנקרא? כן האם ▪

_____________ _ ___________ ___________________ ____________________ _ 

:  טפירו .לא / ת? כןדשוח קרוא מיליםלה ה מתקש את/אם ה ▪

_ _____________________________________ ________ ____________ _______ 

 : יתלהאנג בשפה כתיבה

 לא. פירוט:  / שגיאות כתיב? כןת/ה כותב בהאם א ▪

_______________________ _______ ________ _____ _____________ _ ________ 

 :מענת הנש והבפה  בעלה הבע

לא. פירוט:   / ןכרה שוטפת?  בצו עצמך הביע אתח למצליהאם את/ה  ▪

________________ _______________ ____________ ________________ _____ _ 

  לא. פירוט: / צה? כןרי האנגלית את/ה מבין את דברי המרהאם בשיעו ▪

 ___ _______________________ _________________________ __________ ____ 
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 : שבוןח

  פירוט:   . אל / ןכחום? ם בתשייעולים קהאם 

 _______ _______________________ _______ _______ _________________________ ____ 

 לא. פירוט:  /  כן וד של חשבון: חיבור, חיסור והכפל?ולט/ת בעובדות היסש םהא ▪

__ _____________ ___ _______ ____ ___ ___ _____________ _______ _______ ___ 

 :וטר לא. פי /  כן פל?כה לוחאת  פה וכר בעלאתה ז האם ▪

______________________________ _____ ________ __________________ ____ 

   רוט:פי .לא / ןכ  טריה?ות באלגברה וגיאומושגים בסיסיים ו/או נוסחאות בסיסימוכר האם אתה ז ▪

__________ ___________________________ ___________________ _________ 

ט:  ן/לא. פירוכ ת?ואומשואות ו/או נוסח תיקמעה שר אתכא  אותבשגי ותבכ ת/האהאם  ▪

________ ___ _____________ ________________________________ _________ 

 :למידה הרגלי 

  ?ריםיעוהש לךכותב במה האם אתה  ▪

_ _________ ____________________ __________________________ ________ _ 

  ?םיעורישנוכחות  על מקפיד אם אתהה ▪

__ _ __________ ____ _____________________ _ _______________________ ___ 

במהלך הסמסטר? נים חומר בקורסים השוה רגון על א דם אתה מקפיאה ▪

___________________________________________ ___________________ _ __ 

 מתכונן לבחינות?    אתהיצד כ ▪

__ _ __________ _________ ________ _______ __ ______ ________________ ____ 

צע?  ך לבשימות שעליהנך נוהג/ת לדחות מהאם לוחות זמנים או ב ם אתה עומדהא ▪

_____________ _______________ _____ ___________________ _______ ____ __ 

?  י ביטוי ד זה בא לידיצכ ,ם כןאחינה? לפני/ במהלך ב לחוץה /תהאם א ▪

__________ _ ___ ___________ ___________________ ____ __ ______________ _ 

 _________ __ ________________________________________ ________ _ _____ 
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 :גותי תנהי והברתוד חתפק

  פירוט:  לא. /  כןחדשות?  ותרגלמסות בהסתגל ים ם קשיהאם קיימי .1

 ___ _____ ______________________ _______ ____________ _______ _ ____________ _

__________________________ _________________ __ ______________ ___________ 

   וט:לא. פיר  /  ן? כספר, בצבא, עבודה(ת ה)בביות גותיתנהיות הבעהשנים  הלךיו במהאם ה .2

 ____ __________________ _________ ____________________ ________________ ___

_______ ________ ___ ____ ______________________ _________ _ _______________ _ 

 לא. פירוט:  /  כן ? (הודבע /(צבאב פר/בבית הס)חברתיות  ותים בעיהאם היו במהלך השנ .3

 ____ ___________________________ ____________________ ________________ ___

________ ______________ ______________________ _________ _____ ___________ _ 
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 היום( –)חטיבת הביניים י לתקופת הבגרות התייחס/ – פקודי קשב וריכוזת

 "לא" לגבי כל היגד /בעיון את ההיגדים הבאים וסמן "כן"  א/יאנא קר

 

קשב חוסר  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא ן /כ ים,  ויות בשיעוראו שעושה טע ם,רטילפ לבלשים נו מסוגל בות אינוקר לעיתים 

ומת לב ה מחוסר תשאעילויות אחרות כתוצפב ה, אועבודב  

ממושך מןזריכוז לשים  דורלות העות/ פמוב במשילהתמיד בקש מתקשה כן / לא  

שירות ייו  לנים אכאשר פופילו אינו מקשיב א רובות כאילועיתים קל ראהנ כן / לא  

אל / כן עורי  ון שות כגלהשלים מטל וראות ומתקשהה אחרקב  עואינו ם קרובות לעיתי 

ת או  ת של התנגדולעתים קרובות לא מסיבוודה וכו' )ב, עבודות, מטלות בעתבי

ת( מטלו ל הבנה ש ה חוסרל ש  

אל /כן  ת ופעילויותון מטלורגבא יגלות קושמרבה ל   

מץ מא ותהדורשק במטלות ין לעסוי ונעאו אינו מ ולד סמנע, רובות נתים קלעי כן / לא

ת(רי בישיעות או כגון: עבודוטאלי מתמשך )מנ  

דפי  ,  רי ביתת  )כמו שעוצים לפעילויות או מטלוחפצים הנחו מרבה לאבד כן / לא

 ו כלים(א  םת, ספרירונועפ צאות,הר

 ם ויים חיצוניירקלות ע"י גי מוסחת בו דעת כן / לא

/ לא כן  מיות יות יומיובפעילו הכחשות נוטה לבקרו עיתיםל 
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ות יביסואימפול ביותאקטיהיפר  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מושבואו להתפתל בבנות ידיים או רגליים צלנענע בע המרב כן / לא  

ן / לאכ שבתבהם עליו ל ם אחריםביבמצו א  סאו בכיתה,כי את ת עוזב רובום קעתיל   

 קט ר שוסשל חושות תח שמרגי ם קרובותלעתי כן / לא

לא /כן  טות פנאי בשקמפעילוי  תהנולישה קמתם רבות פעמי   

א/ ל כן ו יש לו "מנוע בישבן" לת" או כאידג כ"בתנועה מתמתנהלהמרבה    

ור יבריז בדמפ כן / לא  

לא / כן מצע המשפטתפרץ לאמ או ה,שאללפני תום הת ובופלוט תשבה למר   

תורות לוה לחכבות מתקשם קרולעתי כן / לא  

לא /כן  יע פרלה וא י אחריםלדבר תפרץה להמרב   
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 סודיות  יתור ופס וט .2

 

 טהמ המותחהחתום/ה אני

 _________  ________________________ שם :

 __ __ ___________________ ____  ת:זהועודת ת

 __________ _______________ :מחלקהמסלול ו

 

בזה .1 סו  מוותר/ת  הקעל  ומאבחלשורה  דיות  שלי  תוצאותר  להעבית  /ראשון  והבחוהא  את  תיו  צומלן 

לסטודנתהלמרכז   שבמיכה  המכללטים  ב  –להנדסה    מיתאקדה  המידע    ידוע   ודה. ראאורט  כי  לי 

 ד. לבט בהדקנ שמש את יועציי רשיימס

סוד   הבז  ר/תמוות .2 ו  יותעל  לסטודנטרכז התמלמשר  ומאמסמכים  מידע  הייכה   אקדמיתם שבמכללה 

בראו  –  להנדסה למסט  הבדיקממעביר  ולה  ורראודה  חוות/ו  ם,תוניהנ  ות,צאי  והמלצות    דעת  או 

 בחן. המארם לגואלי וגעות הנ

 

 
 
 
 

 __  _________ ______ תאריך:

 

 

 בכבוד רב, 

 

 ___  ____ ___ ____ _ ית:ימת הסטודנט/חת 
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 ים להורון לשא  .3

 

 , הורה יקר שלום

ך/ ל בנ תחותי שהתפ  קער  רושד  שבת קעהפר/הות למידר לקויית לשם איתונאבחנה הראשותהליך המ  חלקכ

  ככל האפשר. רב פירוט וךת קבמדויאת השאלון  מתבקש/ת למלאך הנכך, לפיך. בת

 

 __________ ___________: __________סטודנט/יתה שם

 ________ ______________ ______ון: _השאל מלאם מש

 

 ובה(ח)עד סוף גן יל הרך הגפת תקו

 ירוט: א. פ ל / ינים? כן תק ודה היוהלי ןוההירי האם .1

_ _____________________ __ ____________ ___________ ________ ___ ___________ _ 

 מבחינת:  חותייםובים התפתיכעהאם היו  .2

לא.   / כן  – ה(דומוכ הבנת השפה בור,הדיות מובנ ות,שונים רא, מילתקול בינ)מלמו ת השפההתפתחו •

           וט: רפי

____ _____ _______ ____ _ ____________ __ ______ ______________ ______ __ __ __ 

ל האצבעות והיד כמו:  מיומנות שת בפעילויות הדורשוה טליה, שאחיזדינה )מוטוריקה הע התפתחות ה •

              וט: רפי לא. / כן – ה(שחל, הציור פתור, גזירה,כ

______________________ ________________ _ _________________ __________ _ 

               רוט:לא. פי /  כן – '(כוכה וה, הלישיבילה, יגסה )זחהקה ריוטוחות המתפתה •

__ _ ___________________________ _________ ________________ _________ _ __ 

  /לדות עם תסכו, התמודיםוגרמב/שר עם בני הגילת קיריצ ת, וינקבן עי-שרירת קיצ)גשית ר התפתחות •

   וט:רא. פי ל / כן –טים( קונפליק

________ __________________________________________________ __ _______ 

_______________ ___________________ ___________________________ ______ 

     

  

http://www.braude.ac.il/


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 14-ע -005-דקנוהל:  ס'מ

 
 
 
 
 
 04: הדורהמ

 2021  באוגוסט 2 ריך:את ן עדכו ס:טאטוס ט יקנדידה: יח
ת  ובחינבמות תאנוהל מתן ה
לול  סם במומדיהל לסטודנטים

 ה הנדס

 : יםותבהכ מותש
 לר  ד"ר אורנה מי 
 ד ד"ר דאוד דאו

 39מתוך  25עמוד 

 

 

  04-9901989קס פ   l 04-9901906 דנטיםסטוה ט דקנ l  , 2161002 מיאלכר , 51 נוניתס ח׳ר )   lר”ע( סהלהנד האקדמית המכללה ודהברא אורט

laude.ac.iww.brw01989 99-4-Fax: 972 l 9069901-4-l: 972Te s Officen of StudenteaDel l sra, I78, Karmiel 2161002ox l P.O.B egeColl raudeT BOR 

 

את  האם .3 מקורמלג  כםהפנו  בועיי צים  בגקשל  ם  )יל  שיים  בעהרך  קשורת, ת  תינאיקלק,  יסומרפאה 

 שהו. פול כלקיבל/ה טי ידה ובמפרט ל  נא '(?וכולד יהחות ן להתפתון, מכאבחוית, לוגופסיכ

_ _________________________ ______ ____ ______ ___________________ __ _______

____________________________ ____________________ __ _________ ________ ___ 

 

 :די יסות בית הספר התקופ

לכם    מידה והומלץ)בגן?  צועי ב מקצוות ההעתו של  סמך שיקול ד  מן ועלבזא' נערך    יתהכעבר להאם המ .1

 מדוע(. ו פרטן אנא ה בג/ילדלהשאיר את ה

____ _____________________ _________________ ___ ________________________ _

______________________ _________ ___________ ____________ ___ __________ ___ 

 א פרט(. אנ הם ברכישת הקריאייהיו קשדה ו? )במייתרבעב  היאהקר מתי רכש את .2

________ __________ ____________________ _______________________________ _

___________________ ___________ __ _________ _________ ___________ __ ______ 

   ?ת ריעבב תבבאיות מילים ובהבעה בכשיים היו ק האם .3

_______ __________ ______ ___________ _________ _______ ___ _ __________ ______ 

_____ _____________________ ________ __ ___ _______ _ _______________ ________ 

 וכו'( פרון  , אחיזת העייותתאוהב צויים מבחינת כתב היד? )עיקשם היו הא .4

___________________ _______ _________ ___________________________ ________ 

_____ ____________________________________________ _____ _____________ ___ 

בנה ר והההדיבו  בה,כתיהה,  יאמנויות הקר די ? )רכישת מיובבי"ס יסו  תאנגליה  שתרכיב  יים האם היו קש .5

 ( באנגלית

_______ __ ______ ____ ________ ___________ _______________________________ _ 

_______________ ____________ _____ ___ ______________ ____________________ _ 

ב  האם .6 קשיים  )שליפתוההנון  שבהח  מקצועהיו  זכיעו  דסה?  וחיסור,  חיבור  זכהכפל  חלו  רתבדות  ירת , 

 וכו'( םמעותנת משבת והויזוצלע,  דסה כמו:שמות מושגים הנ

__________________________________ _ ____ ___________________________ ____

_ _______________ _ _________ _________________ ____________ ______ __ __ _____ 
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 ?והנדסה מילוליות במתמטיקהן של בעיות תרונה ופ ם היו קשיים בהבהא .7

_____________ _________________ _____ _ __________________________ _______ _ 

 _____________________ ___ ___________________________ __ _________ ____ __ __ 

הכנת שעורי  /הלימודימר  החו   ארגוןיוע בך סיעצמאי או שהיה צרתפקד באופן  היה מ  םהא  -  הי למידהרגל .8

 ה?דומוכבחנים הכנה למבית/ה

 _____ _________________ _________________________________ _______ ________ 

__________ ______________ ___ __________ ___ ____________ __________ ________ 

     ?י(טפן פרמסגרת בית הספר או באובי )סיוע לימוד ם קיבלאה .9

_________________________________ __________________ __ ___________ ____ __

____________________ _______ _____________ _____________________________ _ 

 

   י("ס יסודבי –  לדות )גןלתקופת היי /סהתייח -כוז וריקשב  ודיפקת

 

   י כל היגד .לגב לא" ן"/" "כ ןם וסמא/י בעיון את ההיגדים הבאיקר אנא

 

 חוסר קשב

/ לא כן ים,  יעוראו שעושה טעויות בש ים,לב לפרטלשים  סוגלאיננו מת ם קרובויתילע 

לב ת שומוסר תכתוצאה מחות ודה, או בפעילויות אחרבבע  

לא כן / ממושךוז לזמן ריכדורשים  ה ותלות/ פעובקשב במשימד ימשה להתמתק   

ות ו ישירמקשיב אפילו כאשר פונים אלינו אי כאילוות בם קרונראה לעיתי כן / לא  

ן / לאכ שעורי   ןגוות כמטל וראות ומתקשה להשליםר העוקב אחאינו  ובותיתים קרלע 

גדות או  תנה בות שלמסי  לא רובותם קתי)לעוכו' ת בעבודה טלובית, עבודות, מ

ת( ל המטלו ש  נהבחוסר ה של  

לויותפעיוטלות מרבה לגלות קושי בארגון מ כן / לא  

לא ן /כ  ות מאמץהדורש טלותעסוק במל מעונייןנו אילד או לעיתים קרובות נמנע, סו 

 עורי בית(יש ת אובודוטאלי מתמשך )כגון: עמנ
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דפי    שעורי בית,ו מכלות  )ו מטת אילויולפעם וצי ם הנחלאבד חפציבה מר כן / לא

 כלים( ספרים אות, עפרונו ת,אוצהר

 חיצוניים ים  רוי"י גי ת עות בקלדעתו מוסח כן / לא

 ומיות יומי ילויות  פעלשכחה בטה נורובות לעיתים ק כן / לא

 

 

 יביות ואימפולסיביות אקטהיפר

 ושבובמ תלהתפאו ל או רגליים ים רבה לנענע בעצבנות ידימ א/ ל כן

 ים בהם עליו לשבתבים אחרבמצ תה,  אוכיבו ת כיסאובות עוזב ארק םלעתי א/ ל כן

 תחושות של חוסר שקט ש רגיובות מקר םלעתי כן / לא

 נאי בשקטויות פפעילמ תיהנול ת מתקשהרבום פעמי אכן / ל

 וע בישבן" "מנתמדת" או כאילו יש לו ה מתנועכ"ב מרבה להתנהג כן / לא

 ר יבויז בדמפר אל /כן 

 לאמצע המשפטמתפרץ  , אום השאלהתו ניבות לפה לפלוט תשוברמ ן / לאכ

 לתורו ותלחכמתקשה ות בם קרולעתי כן / לא

 ריע הפים או לאחרי ץ לדברמרבה להתפר כן / לא

 

                                                                                                                                      

http://www.braude.ac.il/


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 14-ע -005-דקנוהל:  ס'מ

 
 
 
 
 
 04: הדורהמ

 2021  באוגוסט 2 ריך:את ן עדכו ס:טאטוס ט יקנדידה: יח
ת  ובחינבמות תאנוהל מתן ה
לול  סם במומדיהל לסטודנטים

 ה הנדס

 : יםותבהכ מותש
 לר  ד"ר אורנה מי 
 ד ד"ר דאוד דאו

 39מתוך  28עמוד 

 

 

  04-9901989קס פ   l 04-9901906 דנטיםסטוה ט דקנ l  , 2161002 מיאלכר , 51 נוניתס ח׳ר )   lר”ע( סהלהנד האקדמית המכללה ודהברא אורט

laude.ac.iww.brw01989 99-4-Fax: 972 l 9069901-4-l: 972Te s Officen of StudenteaDel l sra, I78, Karmiel 2161002ox l P.O.B egeColl raudeT BOR 

 

 רכז התמיכה( מב יועץ ע"י ימולא )  תו המלצו ום סיכ

 __________________ _ ___ ______ ___ __ ____________________________________________ __ _

 __________ ______________ _____________________ ____ __ ___ _______________________ ___

__________________________________________ _______________ __ _____ __ ___________ ___

____ _______________________________ ________________________________________ _____

_ __ ___ ________________ __________ ________________________________________ ________

 _____________ _________________ ________ _____ _______________ _ _ ___________ ____ ____ _

_________ ____ _____________________________________ ____ ______ _____ _______________

 _________________ ____________ _____________ ______ ______________________________ __

_ ____ _ __________________________ ______________________ ________ ____ _________ _ ____

_________ ______ ______________ _______ _________________________ ______ ___ ______ ___ _

_ __________________________ _______________________________________________ ______

 _________________ ____________________________ _________________________________ __

__________ __ _______________ __________________________________________________ ___

__ __ _____________ ________________________________ ____________ _____________ ______

 ______________________________ ________ ________________________________________ __

_ _____ ___________________ __ _ _____________ ______ ______________ _______ ____________

 ___ ________ _______ _ ___ ______ ___ __ ____________________________________________ __ _

 __________ ______________ _____________________ ____ __ ___ _______________________ ___

__________________________________________ _______________ __ _____ __ ___________ ___

____ _______________________________ ________________________________________ _____

_ __ ___ ________________ __________ ________________________________________ ________

 _____________ _________________ ________ _____ _______________ _ _ ___________ ____ ____ _

_________ ____ ________________________________ _____ ____ ______ _____ _______________
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 _________________ ____________ _____________ ______ ______________________________ __

_ ____ __ _________________________ ______________________ ________ ____ _________ _ ____

_______ ________ ______________ _______ _________________________ ______ ___ ______ ___ _

___________________________ _______________________________________________ ______

 _________________ _____ __________ ________________________________________________

 ___________ ____________ ______________________ ___________________________________

____________________________________________________ ______________________ _____ _      

_ __ ______ ________________ _ _____ ____ _____ ___________ ____________ _____________ ____

__ ____________ ____________________________ ________ ___ ___ _____________ ____ ______ _

_________ ______________ ___ ________ ___ _______________________ _________________ ___

__________ _______ ________________________________ __ ________________ ____________ _  

 
 
 

 
 

http://www.braude.ac.il/


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 14-ע -005-דקנוהל:  ס'מ

 
 
 
 
 
 04: הדורהמ

 2021  באוגוסט 2 ריך:את ן עדכו ס:טאטוס ט יקנדידה: יח
ת  ובחינבמות תאנוהל מתן ה
לול  סם במומדיהל לסטודנטים

 ה הנדס

 : יםותבהכ מותש
 לר  ד"ר אורנה מי 
 ד ד"ר דאוד דאו

 39מתוך  30עמוד 

 

 

  04-9901989קס פ   l 04-9901906 דנטיםסטוה ט דקנ l  , 2161002 מיאלכר , 51 נוניתס ח׳ר )   lר”ע( סהלהנד האקדמית המכללה ודהברא אורט

laude.ac.iww.brw01989 99-4-Fax: 972 l 9069901-4-l: 972Te s Officen of StudenteaDel l sra, I78, Karmiel 2161002ox l P.O.B egeColl raudeT BOR 

 

 ספח ב' נ

 

 פשיות נ  /יות פיז /יותרפוא ותל מגב עקב נותיחבב מותלהתא  הבקש  טופס 

  ת /מתבקש חמורות נפשיות /יזיותפ /ותרפואי לותמגב בגין בבחינות התאמות ת/המבקש תי/סטודנט

   .לבדב חהא מוממרופ ים ונטילו ר םאישורי רףצלו הבא טופסה את אמלל

 מתחילת כל סמסטר הבקשה יש להגיש למזכירות מרכז התמיכה עד שבועיים את 

 

 :ית/טהסטודנ לש  םיישיא טיםפר

 __ ________ ____ת.ז.____  ______ _ שפחה: _____מ שם ___ ____ _______ שם פרטי:

 _____ _____ : _סמסטרו שנה ___________ מחלקה: ____  _________ : _______ לומסל

 ___________ ______  מייל: _ _________נייד: ___ טלפון  _ __ ________ _____ כתובת:

 

 ?ותחינבב התאמות ת/קשמב ה/את בגינן  תבלומגה ןמה י/טפר .א

__________ _ ________________________________ ___ _____________________ ___

______________________________________________ ______________________ __

________ ______________________________________________________________

_____ ____________________ ______________ ___________________________ __ __ 

  ינה?קוד בבחת על אופן התפושפעיגבלות אילו ממ יצדפרט/י והסבר/י כ .ב

__ ____ ______________________ _ _____ ___________________________ ______ ___

__________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________ _

__ ____________________________________________________________________ 
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            ?ת/מבקש הנך ינותחבב תאמותה אילו  י/פרט .ג

 ________ ____ ___________________ _ _______ ____________ ________________ _ __

____ _____ _________ _______________________________________________ ___ __

 ______________________________________________________________________

_________________________________ _____________________________________ 

  /תזייפה/ואיתהרפ בלההמג בגין  טריתמסיכוהפ הבבחינ או/ו תהבגרו בבחינות מותהתא  קבלת םאה .ד

 הנפשית?

 ר(וישאה לש עתקה לצרף יש)  כן .א

 לא  .ב

 

 !רשים הנד יםהאישור כל לאל וא באיחור תוגשנה אשר בבקשות ןולד תוכל לא עדההוו כי לציין רצוננוב

 

 

___________________ית:  /הסטודנטחתימת                                ______  ____ ________ ריך: תא
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 סודיות  לע  רוווית  ה הסכמ תבכ

 

 ופאים ר  לתשכול רפואיתה לוועדה המסמכים את רלהעבי מתיכהס ת/ןונות בזה ת/אשרמ מ"הח יאנ

 .נהריה ח"מבי מומחים

 

  המכללה  ברשות  המצוי הרפואיו הפרטי י,ישהא מידעה  כל דהלווע סריימ תיבבקש וןיד לצורך כי לי ובהרה

  כל או/ו ללההמכ תא ת/משחרר  הנני .עהמיד העברתל שתרהמפו תיכמהס זהב ת/נותן נניהו ,ייתאודו

  או/ו תי בודלע או/ו  יאל הנוגע בכל סודיות על שמירה  תבמחו ותיהממוסד מוסד כל או/ו עובדיהמ דעוב

  וא/ו  ודיהסיע או/ו  ליהסוציא השיקומי או /ו בריאותי צבלמ או/ו יאל חסהמתיי ראח רישום  לולכ ידללימו

 או  טענה כל ליכםא יל ינהתהי אול ל"נה לפיכ זו דיותסו  על ת/וותרומ תייחל הב כלשהי המחל או/ו  פגיעתי

 .זה ויתור בכתב לאמור בקשר  שהוכל וגמס יעהתב

 

  מידע   כל על   חלה והיא-1981 א"שמת , ותהפרטי תהגנ וחוק  ההחול ת זכויו חוק י לפ גם  פהי  זו יבקשת

 .המכללה שותבר המצוי אחר וא רפואי

 

 

 

 

 _____ _____ ___________.ז. _____ת ______ ____ ___________נט: __דשם הסטו
 

 __ ______________________ תאריך:  _ _ ______________ימה: ___________חת
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  ,כבודל
 סטודנטל התמיכה רכזמ

 ם דנטיטוהס דיקנט
 בראודה רטאו להנדסה תמיהאקד הלהמכל

 
 כתב ויתור על סודיות רפואית 

 
  או/ו החולים תבי של עובד לכל או/ו ירפוא מוסד או/ו רפואי  דעוב לכל ותרש הזב ת/תןונ מטה ה/החתום אני
  רופאיו  כל על לכ ל"צה טונות של או יושלוחות כל על  לאומי לביטוח המוסד רופא לכ םחולי קופת ללכ
 שידרוש  באופן הכלל ןמ וצאי ללא  הפרטים כל את למבקש למסור כלשהו אחר םאדו יותוא הרפ תוועדווה
  או ים דרכ ותמתאונ כתוצאה יעה פג  זה בכללו מיוהשיק ו א/ו יהסיעוד  בי מצ או/ו  אותיבריה יצבמ לע מבקשה

 .בעבר הב שחליתי מחלה כל או/ו עבודה נותותא
 

  עובד כל או/ו רפואי עובד כל או/ו איכםופמר רופא לוכ דוי על ךמשיוס מי לוכ בקשמה את ת/שחררמ ניהנ
 תיואהברי מצבי ל הנוגע בכל סודיות על שמירה תמחוב פכםנימס ףיסנ כל וא/ו ואי פר מוסד או/ו כםבדימעו

 ק ית מכל מידע  כל תלת רכאמו  םאד כל ה/ומתיר ל"הנ  כלפי הרפואית תייסודו על ותרומו השיקומי או/ו
 .שמי על חשנפת

 
 ב בכת וראמל בקשר הולשכ  סוגמ תביעה או הטענ כל לעיל צוינים המ כלפי  או שבקהמ פיכל לי התהי לא

  י המצו ודותיי א  במידע עיון  בקשת שגילה כםמטעמ רופא לכ או/ו המבקש לש כוחו תא פה מי נינה . הז ויתור
  בואשי מי וכל יםהחוקי  חיכו  ובאי אותי מחייב  זה ורוית  כתב  םבחזקתכ או /ו שבבעלותכם המידע אגרמב

 .יומקבמ
 

 :החתום על באתי יהולרא

   

 _    תאריך: _______________ ______________תימה: _ ח________    שם: ____________

 ____ _________________________ __ __________: תובתכ

 __ _______________ . __________________________ זת.

 : ___________________ ___  סניף__ ___________________ ________לים: __ ושם קופת ח

 _ __ _________ ____________________ :מטפלשם הרופא ה

 ___ _________________________ __ ____________: __ת דעתשנתן חוו א המומחההרופשם 

 _______ ______________________ כתובת הרופא המומחה שנתן חוות דעת: _____________
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 כה,רבב

 טודנט ידום הסקהמדור ל    

 ה /הרופא דיי על  וייללמ טופס 
 

  ,ה/נכבד ה/פארו

  /יתרפוא בעיה בגין יםמבחנב מותאהת ל הקשב ה/שיהג ית/נטוהסטוד ואילה ייךלא מופנה זה טופס
 .שיתנפ /זיתפי

 .תרפואיה הדעת חוות את למלא אבקשך ,ךכלפי
 .וקשמבל תאםהב הדעת וותח מילוי על מראש לך מודים נוא

 

 :שיתנפ/תפיזי/ת איפורה הבעיה את י/טרפ .א

_____________________________________ _________________________

________________________________________________ ______________

________ ______________________ ________________________________

_______________________ ____________________ ______________ _____ 

 ות: ממצאי האבחון הרפואי המצדיקים התאמות בבחינ .ב

 ______________________________________________________________

__________ ______________________ ________________ ______________

 ___________________________________________________________ ___

_____________________________________________________________ _ 

 דיקות התאמות בבחינות:פות המצתרו    .ג

____________________________________________ __________________

_____ _________ ________________________________________________

_______________________________ ________ ______________ _________

_________________________________________ _____________________ 

 התאמות מומלצות: .ד

 _______________________________________________________ __ _____

_____ _________________________________________________________

____________________________________________ __________________

 _____________________________ ___ ______________________________ 

 

 ____ _______________________________________________________   הערות:

_____ _______________ _____________________________________________

___________________ ______________________ ________________________ 

 

  :ת/אבחןהמ ה/רופאה פרטי
 ___ _ _____ ______ הרופא/ה: _____   שם

 _ __ ______ ____ _ __ _____ :   ן רישיו   מספר   :_ה/הרופא
 _ __ ____ ___ __ ______ __    :    מחיותמו   :רשיון

 _____  המרפאה: ____________  בתכתו
 ____ ___ __ ____ ____ _ __         :     טלפון   :הפאהמר

 
                :   
 __________ _ __ _____ __             אריך:ת

 _____________ _ ___ ___          חתימה:
 
 
 
 
 

                 

 ______ ___________   י:   טשם פר

 _________ ________: ם משפחהש

 ______ _____ ______      ת.ז.        
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                                                            'ג נספח 
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 נספח ד 

 סוגי התאמות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סוג ההתאמה 

 25%ת זמן רכאה

 50%ן הארכת זמ 

 100%ן ת זמ כהאר

 יתברבעיב שגיאות כתמ תעלמות ה

 אנגליתות כתיב ביאגהתעלמות מש 

 באנגלית  תוניבמיל שימוש 

 תבעברישימוש במילונית 

 חינההב טופס ל של דגמו לוםצי

 כיס  בוןוש במחש שימ

 ת דף נוסחאובש שימו 

 תהאזנה לבחינה באנגלי

 הבחינה ךם במהלותישירליציאה 

 מנים ישפת הסל ל מתורגמןה ש ניבבחוי ולי

 פה-עלבנה חיצוע בבי

 עתוק ש 

 ון שאלת ההקרא

 בבחינות סוף סמסטר   -רד דר נפינה בחבח

 מיוחד יסא בה על כישי

 בש הקלדה על מח

http://www.braude.ac.il/


 

  04-9901989קס פ   l 04-9901906 דנטיםסטוה ט דקנ l  , 2161002 מיאלכר , 51 נוניתס ח׳ר )   lר”ע( סהלהנד האקדמית המכללה ודהברא אורט

laude.ac.iww.brw01989 99-4-Fax: 972 l 9069901-4-l: 972Te s Officen of StudenteaDel l sra, I78, Karmiel 2161002ox l P.O.B egeColl raudeT BOR 

 

 ה' נספח 
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 ו'  נספח

 אית וועדה הרפוה  לטתל החור ע ערע טופס 

 ____ ________ ך: _תארי

 יתודנט/הסט של יםאישי פרטים .א

 _ ___________ ________ם משפחה: _ש     ________ ______פרטי: ______  שם

 _ _________________ ז.: ת.

 ___ ____ ה: נ___  ש__________ __  מחלקה: ___ ______: __מסלול

 ______________ ___________ ת: ________ובכת

 _ ______ ____ ____________ ____ ______   פון:פלא

 

 : רהערעוהגשת בות לט הסירויפ .ב

_ _____ ___ __ _____________ _____ ___________________ ______________ _

 _______ ________________________ __________ ______________ ________

________ _ ______________ _ ___________ ___________ ______________ ___

_____ _______ ___ _________ ___ _____ ___ ______ ________ __________ ____

_________________________________ _________________________ _____

 _______ _______________________________________ _____ ________ ____ 

 : המטפל של הרופאם פרטי .ג

 ___ _______ ____ _______________ _ : _ם הרופאש

 ____ ________ __ __________ ___אה: כתובת המרפ

 ____ ____ ____________________ _  :פוןלאון/פטלפ

 

 

 : עדהלטת הווהח

_ ______________________________ _____ _______ ____________________

____________ __________________ _____________________________ _ ___

____________________________________________ ________ ____ _______

_ ______________ ____ ____________ __________ ____ _____ ____________ _

____________________________________________________ ________ ___ 

 

 ____________________________ הוועדה: __ חברי ____________     תאריך: ___ 

                  

 

 

ים מסמכ וף רבצי וועדהה החלטת קבלת ועיים מיוםשבתוך הטופס את  להגיש יש 
 . נוספים מיםאימת



 

   

 

 

 

 ' זח פנס

 _ ______________ גשת הבקשה:ה ריךתא                                                             

 

 ת ינה עברי ה ששפת אימם אדסבהנטים נסטודנות ל בבחי  ארכת זמן לה ה ש בק פס טו 

 

 : טים אישיים פר .א

 ________ שם משפחה: _____________________ _____ ______שם פרטי: _ 

 _______ ______________נייד: __טלפון  _____ ' ת.ז.: _______________מס

 ____________________ ___דואר אלקטרוני: ________________________ 

 __________ מחלקה: __________________ שנה: __________ סמסטר: ___

 

 ך( שיש ל  לצרף את האישוריםלסמן ו א)נ: ורפים ם מצריישוא . ב

 ציון החלק המילולי בעברית בפסיכומטרי  .1

 ע"לציון מבחן י .2

 

 : הקשיות להגשת הבהנח . ג

להגיש  הסטבאחריות   התמיכלמרכודנט  הז  טופס  את  מבקשה  בצה  רים  שואי  ירוףלא 

 מכללה. ב  וודיימלת ליים בתחירלוונט

 


