
 

 הנחיות ליישום התאמות בבחינות סמסטר א' תשפ"א
 

 הנחיות כלליות: 

. במידה  בתוקף ועל הסטודנט להצטייד לקראת הבחינה בטופס התאמות מעודכן  

ויתבקש, על הסטודנט להציג את האישור בפני המשגיח. בסיום ההיבחנות, יש  

 להעלות את אישור ההתאמות הסרוק למוודל יחד עם פתרון הבחינה. 

 מותאמות לבחינות מקוונותה  הנחיות ליישום  סוג ההתאמה 

 25%הארכת זמן 
 50%הארכת זמן 
 100%הארכת זמן 

 

  בעבריתהתעלמות משגיאות כתיב 

  אנגליתהתעלמות משגיאות כתיב ב

 שימוש במילונית באנגלית 
יש ליצור קשר עם גב' תמי באלוה בדקנט הסטודנטים 

, כשתתאפשר המכללהן לתיאום איסוף המילונית מ
   הגעה למכללה.

 שימוש במילונית בעברית
 בדקנט הסטודנטים צור קשר עם גב' תמי באלוהי יש ל

כשתתאפשר , המכללהן לתיאום איסוף המילונית מ
 הגעה למכללה. 

 ניתן להגדיל את הטופס על גבי המחשב.לא רלבנטי.  הבחינהטופס מוגדל של  צילום

 שימוש במחשבון כיס 

 בדקנט הסטודנטים צור קשר עם גב' תמי באלוהי יש ל
,  המכללהן ממחשבון הכיס לתיאום איסוף 

 למכללה.כשתתאפשר הגעה 
שימוש במחשבון אחר דורש אישור מיוחד מדקנט  
הסטודנטים ומרצה הקורס. יש לפנות אל המדור  

  לקידום הסטודנט בדקנט.

 דף נוסחאות שימוש ב

תקף רק למקרים בהם לא קיים דף נוסחאות לכלל 
 הסטודנטים.

צור קשר עם מרצה הקורס שבועיים לפחות לפני י יש ל
 הבחינה לאישור דף הנוסחאות

 
 האזנה לבחינה באנגלית 

 
צור קשר עם היחידה לאנגלית שבועיים לפחות י יש ל

 דרך יישום ההתאמה את  לפני הבחינה לבדוק 

 יציאה לשירותים במהלך הבחינה
מקוונות.  בחינות בנוהל יש לנהוג על פי ההנחיות 

אישור של ביציאה לשירותים תיעשה בידיעה מראש ו 
 המשגיח

ליווי בבחינה של מתורגמן לשפת  
 הסימנים

אחראית נגישות בדיקנט שבועיים אל  יש לפנות 
מענה  האם ניתן לבדוק בכדי , לפחות לפני הבחינה

 לצרכיו של הסטודנט שאושרה לו התאמה זו 



 

 

 

 

 ביצוע בחינה בע"פ
האקדמית ואת מרצה הקורס מחלקה יידע את היש ל

תאמה זו ולבדוק שבועיים לפחות לפני הבחינה לגבי ה
 את אופן יישומה

 שעתוק 

הדף הראשון של פתרון חובת הסטודנט לכתוב על גבי 
מספר הטלפון  ולהוסיף אתהבחינה "זכאי לשעתוק"  

 שלו. 
בין את  מלא המרצה אם , בזמן הבדיקה של הבחינה

כתב היד ולא מצליח לקרוא את הבחינה/חלק  
להבהרת צור קשר עם הסטודנט י י הוא מהבחינה, 

 הכתוב

 ת השאלון הקרא 

האקדמית בדבר ההתאמה, מחלקה ה אתיידע יש ל
  ,שבועיים לפחות לפני הבחינהולפנות למרצה הקורס  

שאלון  התיושם. הקראת שההתאמה  כדי לוודא 
הבחינה, באמצעות מפגש של  במהלך תתבצע 

 הסטודנט והמרצה בחדר נפרד בזום 

בבחינות סוף   -בחינה בחדר נפרד 
 סמסטר 

 לא רלבנטי בבחינות מקוונות. 
רק במקרים מיוחדים תתאפשר היבחנות מקוונת  

יש לפנות למדור לקבלת אישור, בחדר נפרד בזום. 
 לקידום הסטודנט בדקנט הסטודנטים

 לא רלבנטי בבחינה מרחוק  ישיבה על כיסא מיוחד

 הקלדה על מחשב 
יש לפנות  איננה מתבצעת במחשב, הבחינה אם 

ולבדוק למרצה הקורס שבועיים לפחות לפני הבחינה 
 אפשרות לבצעה בהקלדה על מחשב 


