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 2021אוגוסט 

 תיוואו מוגבלו הנחיות בדבר יישום התאמות ללמידה והיבחנות לסטודנטים עם לקויות למידה

ואו  של סטודנטים המתמודדים עם לקויות למידה, מתוקף החוקהנחיות אלו נועדו לסייע בשמירת זכויותיהם 

 , בתהליכי למידה והיבחנות.מוגבלויות

 

 בתהליך קבלת ההחלטות בעניין מתן ההתאמות מופעל שיקול דעת מקצועי :

 שהינו אחיד בכלל ניתנות בהתאם לאבחון מוכר  בהתאמות לסטודנטים עם לקויות למידה והפרעות קש

  .המוסדות להשכלה גבוהה בארץ

  על סמך אבחנות מרופאים מומחים ובהתאם לשיקול דעת  תניתנוהתאמות בגין מוגבלות או לקות רפואית

 קנית הסטודנטים.רפואית בראשות רופא ובהשתתפות דועדה יועצות מדור נגישות ולקויות למידה, ו

 
 ההחלטה שמתקבלת מתורגמת למסמכים הבאים:

 ,)מאות מכתבים בשנה( מכתב התאמות לבחינות .1

 ,)מכתבים בודדים בשנה(מכתב החלטה על חלופה לבחינות בקמפוס  .2

 .)כמה עשרות מכתבים בשנה( להתאמות בלמידהמכתב בקשה  .3

 

 להלן הסבר לגבי יישום  ההתאמות:

לעוזרת ות למידה /יה"ל לראש החוג, המכתב נשלח ממזכירות מדור נגישות ולקוי - מכתב התאמות לבחינות .1

תקפות  . ההתאמות שנקבעו מעודכנות במערכת הסאפ והןונשמר בתיק התלמיד בסאפ ולסטודנט, המנהלית

 המתקיימים במהלך הסמסטר. (כולל בחנים)לכלל הבחינות 

 :בתחילת  באמצעות הסילבוס המרצה יעדכן את הסטודנטים באמצע הסמסטר בוחןבמקרה של  שימו לב

ליישום  על מנת להתארגן ,וינחה אותם להציג מכתב ההתאמות שברשותם במזכירות החוג הסמסטר

 ההתאמות. 

 

לראש החוג ממדור נגישות ולקויות למידה המכתב ישלח  - מכתב החלטה על חלופה לבחינות בקמפוס .2

מבחן בית,  האפשריות, ביניהן לצורך בדיקתם מול המרצים הרלוונטיים לגבי החלופות ולעוזרת המנהלית

  )בהשגחת מדור בחינות(. בחינה מקוונתכתיבת עבודה, 

 :לאחר קבלת התשובה  רק. החלופה הרלוונטית לגבי חמישה ימי עבודההחוג יעביר תשובה בתוך  שימו לב

  ישלח מדור נגישות את מכתב ההחלטה לסטודנט.

 
או  לסטודנטים עם מוגבלות להתאמות בתהליך הלמידה בקשהבמדובר  - מכתב בקשה להתאמות בלמידה .3

. מכתב הבקשה ישלח לראש החוג לעוזרת המנהלית, על מנת שיעבירו אותו למרצים לקויות למידה

החוג יעדכן את מדור נגישות ולקויות למידה שהעביר את המכתב למרצים המלמדים את הסטודנט. 

הגמשת מועדי הגשת מטלות, הגדלת אחוזי היעדרות  :הבקשות להתחשבות כוללות למשל ונטיים.והרל

פסקות במהלך הרצאות/כיבוי מצלמה בהרצאות בזום, הנגשת קורס לסטודנט עם המותרים, יציאה לה

מוגבלות חושית )למשל קורס מקוון שהוא ללא כתוביות לחרשים וכבדי שמיעה, קורס מתמטי לעיוורים 

 ת לימודים וכיו"ב.סוכבדי ראייה(, מועדי בחינות מיוחדים, פרי


