
 
 לסגל המרצים שלום רב,

הסטודנטים במרכז התמיכה "איתק"ה" מקבלים התאמות בדרכי הבחנות בעקבות אבחונים שהם עברו במרכז אבחון מוכר 

 והציגו במרכז. 

 

אך גם הסטודנטים עצמם המבקשים על פי הנוהל הקיים אנשי מערך הבחינות מעודכנים בהתאמות להם זכאים הסטודנטים, 

צריכים לפנות אליכם ולהציג את כרטיס ההתאמות בפניכם. לממש את ההתאמות,  

 

 פרוט ההתאמות האפשריות:

הארכת זמן – תוספת של 25% על כל שעת בחינה למעט מקרים בודדים בהם ניתנת הארכה של 50% או יותר. לא נדרשת כל 

 הערכות מצדכם. מענה על שאלות לסטודנטים בעלי תוספת זמן יהיה בזמן הבחינה של כל הסטודנטים.

התאמה זו ניתנת לכלל  –בכל הבחינות עבור סטודנטים ששפת אמם היא ערבית  שימוש במילונית אלקטרונית

מטרתה של התאמה זו היא לגשר על הפער בידיעת שפת הבחינה )עברית( ולאשר הסטודנטים ואינה קשורה ללקות למידה. 

 בתנאי הבחנות בין כל הסטודנטים. התאמה של תנאי הבחנות. התאמה זו, למעשה מאפשרת הוגנות 

 

 ישנן התאמות מסוימות הדורשות מכם הערכות על פי הפירוט הבא:

התאמות במתמטיקה – שימוש בדף נוסחאות מורחב ושימוש במחשבון. הסטודנט אמור להגיע אליכם ולהציג את הכרטיס 

בציון ההתאמה ועליכם לאשר את דף הנוסחאות. ניתן להעביר אלי מראש את דף הנוסחאות המאושר והוא יצורף לבחינה עבור 

 הסטודנטים שהדף רלוונטי עבורם.

דף התאמות בלשון – הדף נכתב ונמסר בתאום עם המרצים. הדף הוא אישי לכל סטודנט )על פי המרצה( הוא מודפס על ידי 

ינו מראש לכל סטודנט(. בתום הבחינה הדף ייגרס על ידי ונמסר לסטודנטים בעת הבחינה על ידי המשגיחים )אין צורך שתכ

 מדלן.

עליכם על הסטודנט להציג את הכרטיס כך שתדעו שהוא זכאי להתאמה זו.  A3 .צילום טופס הבחינה לגודל  –הגדלת שאלון 

 לבקש בממוש הגדלת טופס בחינה לגודל המצוין.

המבקשת מכם להתעלם משגיאות כתיב. עליכם לבדוק את על חלק מהבחינות תופיע מדבקה  –התעלמות משגיאות כתיב 

 הבחינה ללא הפחת נקודות בגין שגיאות כתיב. למותר לציין, שהתאמה זו תקפה רק לבחינות ולא לעבודות.

הסטודנטים המבקשים לממש התאמה זו, פונים אלי ואני מרכזת את הפניות ומעבירה לממו"ש.  –שימוש במעבד תמלילים 

סטודנט מצטייד בממו"ש במחשב ודיסק און קי, מקליד את תשובות הבחינה באותו מחשב ומעתיק את קובץ ביום הבחינה, ה

התשובות לדיסק און קי. בתום הבחינה, בליווי המשגיח הסטודנט והמחשב נמסרים לאחראית הבחינות שמדפיסה את תשובות 

 הסטודנט ושמה במעטפה  ודואגת להעביר אליכם את הבחינה. 

. על הסטודנט לגשת אליכם ולבקש להבחן בעל פה )ובלבד התאמה זו היא רק בתאום המרצה ובהסכמתו –ל פה בחינה בע

שההתאמה מצוינת על גבי כרטיס ההתאמות(. במידה והנכם מסכימים, מומלץ שהסטודנט יכתוב את התשובות בקצרה ואחר 

 עליכם לתאם עם הסטודנט את מועד הבחינה. כך ירחיב בעל פה. 

 לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנושא.נשמח 
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