
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 01-א-100-דקמס' נוהל: 

 
 
 
 
 

 0מהדורה: 
 9101 נובמבר 92תאריך: אושרסטאטוס:  דיקנט

נוהל מתן התאמות בבחינות 
הלומדים במסלול לסטודנטים 

 פעמי עתידים ואופק אקדמי

דר' תמר גדריך  :יםשם הכותב
 קרישרחגית  דר'ו

 6 מתוך 0 עמוד

 

 
 

 כללי .1

הלומדים במסלול  סטודנטיםל תמאשר טבדיקנ מרכז התמיכה לסטודנטהמכללה, באמצעות 

 על מנת לאפשר ,בלבד בקורסי הנדסה לבחינות התאמות אופק אקדמיבמסלול פעמי עתידים ו

כל  אלו.קבלת ההתאמות בבחינות לסטודנטים . נוהל זה מפרט את תהליך להם הזדמנות הוגנת

 ן זכר, מכוון גם ללשון נקבה.הכתוב בנוהל זה בלשו

   

 מטרה .2

 לסטודנטים הנדסההבקורסי התאמות יא להגדיר ולקבוע את אופן יישום מטרת נוהל זה ה

 .אופק אקדמיבמסלול פעמי עתידים והלומדים במסלול 

 

 מסמכים ישימים .3

 .(09-ע-110-אקבחינות )נוהל  3.1

 .(01-ע-111 -דקל הנדסה )התאמות בבחינות לסטודנטים הלומדים במסלומתן נוהל  3.2

 

 הגדרות .4

הסטודנטים ומרכז את הטיפול  טיקנדשל מרכז הפועל באחריותו  - מרכז תמיכה לסטודנט .4.1

, וכן מרכז את האישורים לסטודנטים ואחרים והסיוע לסטודנטים בעלי צרכים ייחודיים

 .המקבלים התאמות בבחינות

 :עימותדס בשתי פתואר מהנהשגת תכנית לימודים ל - מסלול פעמי עתידים .4.2

-, הסטודנטים לומדים לימודי הנדסאים ובמקביל לפני שירות צבאי –פעימה ראשונה 

קורסי משלימים את , הסטודנטים אחרי שירות צבאי –פעימה שניה ו ,קורסים בהנדסה

  הנדסה.ה

מתחילים לימודי יום במסלול הנדסאים לימודים שבה תכנית  - מסלול אופק אקדמי .4.3

 קורסים בהנדסה. ובמקביל לומדים

התאמה זו תאושר לסטודנט על ידי . המבחן המקובליםתנאי שינויים ב  - רגילה התאמה .4.4

 .עד שבועיים לפני תום הסמסטר  מרכז התמיכה לסטודנט

הדורשים ארגון מערכתי מבחינת  שינויים בתנאי המבחן המקובלים - התאמה מיוחדת .4.4

עד שלושה מרכז התמיכה לסטודנט  התאמה זו תאושר על ידי. חדר, משגיח, ציוד וכו'

 שבועות לאחר תחילת הסמסטר.
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 אחריות .4

 .הסטודנטים טבדיקנ מרכז התמיכה לסטודנטהאחראי להפעלת הנוהל הוא 

  שיטה .6

  אופן הפניה למרכז התמיכה  .6.1

הציג אישור חתום מהמכללה תבקש לי טבדיקנסטודנט הפונה למרכז התמיכה    .6.1.1

ואישור על  לגבי ההתאמות שאושרו לו אורט בראודהלהנדסאים הטכנולוגית 

 . שייכותו למסלול אופק אקדמי או פעמי עתידים

. מרכז התמיכה אינו יהיה רשאי לבקש מסמכים נוספים  טבדיקנמרכז התמיכה    .6.1.2

כלל ההתאמות שאושרו על ידי המכללה הטכנולוגית מתחייב לאמץ את 

של מנגנון מתן יודגש כי מעת לעת תיערך בדיקה  להנדסאים אורט בראודה.

 . ההתאמות אישורההתאמות בהנדסאים ובמידת הצורך ייערכו שינויים בהליך 

ויזין במערכת  (ב מרכז התמיכה יחתים את הסטודנט על טופס הצהרה )נספח   .6.1.3

 . בקורסי ההנדסה אושרו לסטודנטיהממוחשבת המכללתית את ההתאמות ש

תחנת המידע באמצעות  הבהנדס להתאמות בבחינות הסטודנט ידפיס את האישור   .6.1.4

 .(א')נספח  לסטודנט

לא  מרכז התמיכהיוחלט ע"י במקרים בהם  - ערעור על החלטת מרכז תמיכה   .6.1.4

, הסטודנט יוכל להגיש מכתב ערעור מבקששהסטודנט  לאשר את ההתאמות

 מרכז התמיכה.החלטת עד שבוע לאחר קבלת   למנל"א

 סוגי ההתאמות  .6.2

 תאמות רגילותה .6.2.1

ות שבהן בכל הבחינהתאמה זו תיושם   -לכל שעת בחינה  91%הארכת זמן של   .6.9.0.0

 נבחן הסטודנט. 

התאמה זו תיושם בכל הבחינות בעברית   -התעלמות משגיאות כתיב בעברית  .6.9.0.9

 שבהן נבחן הסטודנט.

התאמה זו תיושם בכל הבחינות באנגלית   -התעלמות משגיאות כתיב באנגלית  .6.9.0.6

 שבהן נבחן הסטודנט.

בחינות בהם כל ההתאמה זו תיושם ב -גוף השאלוןסימון תשובות המבחן ב .6.9.0.1

 הנבחן מקבל טופס נפרד לסימון תשובותיו.

התאמה זו תיושם בכל הבחינות הכתובות   -שימוש במילונית באנגלית  .6.9.0.1

 באנגלית.
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 אחראי המערכת -בבחינות סוף סמסטר  -צילום מוגדל של טופס הבחינה  .6.9.0.6

נות בהן מאושרת יעביר למערך ההשגחה את רשימת הסטודנטים והבחי

התאמה זו. באחריות מערך ההשגחה לערוך צילום מוגדל של טופס הבחינה, 

באחריות הסטודנט  -בבחינות אמצע סמסטר ולהעבירו לנבחן. 6Aעל דפי 

 , עד שבועלו השאושר הלומד לגבי ההתאמהוא לפנות וליידע את המחלקה בה 

ערכת על מנת . באחריות המחלקה לפנות לאחראי המלפני בחינות האמצע

 . םתיוש השההתאמ

על הסטודנט להגיע למערך ההשגחה או למרכז  – שימוש במחשבון כיס .6.9.0.0

לפני הבחינה ולהציג את האישור בכדי שיוכל לקבל לסטודנט התמיכה 

התאמה זו תיושם בכל  .לסטודנט מחשבון פשוט שאושר ע"י מרכז התמיכה

  הבחינות.

חאות ויעבירו לסטודנט שבועיים המרצה יכין דף נוס – שימוש בדף נוסחאות .6.9.0.6

הסטודנט יכין את דף הנוסחאות ושבועיים לפני מועד ש לפני הבחינה או 

במקרה שהסטודנט מכין . )לפי בחירת המרצה( המרצה הבחינה יגישו לאישור

המסמך כלשונו או להכניס את המרצה לאשר את דף הנוסחאות, רשאי 

נט את דף הנוסחאות המקורי ייתן לסטודשינויים לפי שיקול דעתו. המרצה 

עותק חתום אצלו. בבחינה הסטודנט יציג את האישור של  בחתימתו וישאיר

וכן את דף הנוסחאות המאושר בחתימתו של  לסטודנט מרכז התמיכה

המרצה. סטודנט שינצל לרעה את השימוש בהתאמה ויפעל בחוסר יושר צפוי 

יהיה פסילת המבחן.  לעמוד בפני וועדת משמעת. עונש המינימום במקרה זה

שימוש בדף נוסחאות לסטודנטים שמאושר להם, על בסיס האבחון, יינתן 

( כאשר 9(כאשר לא מאושר כלל דף נוסחאות לבחינה. 0במקרים הבאים: 

התאמה זו תיושם הן  המרצה מכין דף נוסחאות כללי לכלל הסטודנטים.

 בבחינות אמצע סמסטר והן בבחינות סוף סמסטר.

הסטודנט יציג אישור חתום למשגיח ויוכל  – תים במהלך הבחינהיציאה לשירו .6.9.0.2

 התאמה זו תיושם בכל הבחינות. לצאת לשירותים בהתאם הצורך.

התאמה זאת תאושר רק  –ליווי בבחינה של מתורגמן לשפת הסימנים   .6.9.0.01

לסטודנטים חרשים הנעזרים במתורגמן במהלך לימודיהם. המתורגמן יהיה 

 בהתאם לצורך של הסטודנט. כל הבחינות,רשאי להיכנס ל
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  התאמות מיוחדות .6.2.2

י המערכת יזמין חדר אחרא -בבחינות סוף סמסטר  –מבחן עם מחשב נייד  .6.9.9.0

מערכת הוזנה ל והיא  התאמה עבור כל סטודנט שאושרה לו ,השגחהו נפרד

אחראי המערכת יעדכן את מערך ההשגחה לגבי ההתאמה  .תהממוחשב

המחשב לכיתה שבה נבחן  להביא אתאחראי מערך ההשגחה הנדרשת. 

לפני בחינות  שבועבאחריות הסטודנט  -בבחינות אמצע סמסטרהסטודנט. 

לו.  השאושר ההאמצע לפנות וליידע את המחלקה בה לומד לגבי ההתאמ

 . םתיוש הבאחריות המחלקה לפנות לאחראי המערכת על מנת שההתאמ

ראי המערכת יזמין חדר נפרד אח -בבחינות סוף סמסטר  - בחינה בחדר נפרד .6.9.9.9

והשגחה עבור כל סטודנט שאושרה לו התאמה זאת והוזן במערכת 

לפני בחינות  שבועבאחריות הסטודנט  -בבחינות אמצע סמסטר הממוחשבת.

לו.  השאושר ההאמצע לפנות וליידע את המחלקה בה לומד לגבי ההתאמ

 . םושתי הבאחריות המחלקה לפנות לאחראי המערכת על מנת שההתאמ

 -האזנה לבחינה באנגלית )בלימודי אנגלית או בקורס תוכן הנלמד באנגלית( .6.9.9.6

אחראי המערכת ישריין את המעבדה הלשונית עבור  -בבחינות סוף סמסטר

סטודנטים שאושרה להם התאמה זאת והוזנו במערכת הממוחשבת. 

באחריות עוזר רמ"ח לעדכן במערכת הממוחשבת בחינות המתקיימות 

ורסי התוכן. באחריות מרצה הקורס להכין את הבחינות בקובץ באנגלית בק

המאפשר שימוש בתכנת הקראה. באחריות הסטודנט לפנות לעוזר רמ"ח עד 

 שלושה שבועות מתחילת כל סמסטר על מנת לוודא שההתאמה תיושם.

 ,לפני בחינות האמצע שבוע ,באחריות הסטודנט -בבחינות אמצע סמסטר

לו. באחריות  השאושר הבה לומד לגבי ההתאמ לפנות וליידע את המחלקה

 ם.תיוש ההמחלקה לפנות לאחראי המערכת על מנת שההתאמ

הסטודנט יציג את האישור בבחינה ויקבל   - %91 -הארכת זמן מעבר ל .6.9.9.1

 הארכת זמן.

במידה ובאישור ההתאמות של המכללה הטכנולוגית להנדסאים אורט  .6.9.9.1

קבלת ההתאמות תהיה על פי בראודה מופיעות התאמות שלא פורטו לעיל, 

 נוהל מתן התאמות בבחינות לסטודנטים הלומדים במסלול הנדסה.
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 תוקף ההתאמות .6.3

התאמות הניתנות לסטודנט הלומד קורסי הנדסה במסלול אופק אקדמי יהיו    .6.3.1

תקפות רק עד לסיום לימודיו במסלול זה. במידה והסטודנט יתקבל כסטודנט מן 

ש התאמות בבחינות, קבלת ההתאמות תהיה המניין בלימודי הנדסה ויבק

 בהתאם לנוהל מתן התאמות בבחינות לסטודנטים הלומדים במסלול הנדסה.

התאמות הניתנות לסטודנט הלומד קורסי הנדסה במסלול פעמי עתידים יהיו    .6.3.2

יתקבל כסטודנט מן תקפות רק במסגרת הפעימה הראשונה. במידה והסטודנט 

ש התאמות בבחינות, קבלת ההתאמות תהיה הנדסה ויבקהמניין בלימודי  

 בהתאם לנוהל מתן התאמות בבחינות לסטודנטים הלומדים במסלול הנדסה.

 

 הערות כלליות: .6.4

סטודנט שיפעל בחוסר יושר בכל הקשור להתאמות בבחינות יועמד בפני וועדת    .6.4.1

 משמעת.

 צי המערכת לספק את התנאיםבבחינות תלוי באילומיוחדות יישום ההתאמות    .6.4.2

  .הנדרשים )חדר, משגיח, ציוד וכד'(

 

 הגדרת התהליך .7

פעילות 
 מס'

 מסמכים אחראי ביצוע מועד אחרון לביצוע הפעילות

למרכז  הפונהסטודנט  1
 התמיכה לסטודנט

אישור התאמות   הסטודנט שוטף
חתום מהמכללה 

  להנדסאים
 טופס הצהרה חתום 

 (ב')נספח 

  אישור על שייכותו
למסלול אופק אקדמי 

 עמי עתידים. או פ
עדכון במערכת  2

 הממוחשבת 
 - התאמה רגילה

תאושר עד שבועיים 
 .לפני תום הסמסטר

 -תמיוחד תתאמה
עד שלושה  תאושר

שבועות מתחילת 
 הסמסטר.

מרכז 
 התמיכה

 לסטודנט

 

נפקת האישור דרך ה 3
 תחנת המידע לסטודנט

 אישור התאמות חתום הסטודנט שוטף 
 ב'( )נספח ממרכז תמיכה
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 דיםמד .8

 משך הזמן הממוצע בין פנייה ראשונית של הסטודנט למרכז התמיכה לבין מתן האישור  .8.1

 להתאמות עבורו.

מספר הסטודנטים בשנה במסלול אופק אקדמי ופעמי עתידים הזכאים להתאמות בבחינות   .8.2

 והתפלגות סוגי ההתאמות שניתנו בקורסי הנדסה.

 

 חתימות .9
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 'בנספח 

                                                                          

 

 

 הצהרהטופס 

 

 פרטים אישיים .א

 שם פרטי: ____________ שם משפחה: ______________ מס' ת"ז: ___________________

 טלפון נייד: _____________________ דואר אלקטרוני:____________________________

 : ___________________ שנה:_____ סמסטר: ______מסלול

     

בעתיד כסטודנט מן המניין בלימודי  ואלמדבמידה שהריני מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי 

בהתאם לנוהל מתן התאמות בקש התאמות בבחינות, קבלת ההתאמות תהיה הנדסה וא

 .בבחינות לסטודנטים הלומדים במסלול הנדסה

 

 

 תאריך:_____________________ __________________חתימת הסטודנט/ית:__

 

 

 


