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 ____________ תאריך         

 
 

 
 למועמדים עם מוגבלות/לקות רפואית  כניסה לבחינות להתאמותבקשה 

 בדיקנאט הסטודנטים במדור נגישות ולקויות למידה *ניתן לקבל עזרה במילוי הטופס 
 

 פרטים אישיים א. 
     

 שם פרטי ומשפחה: 
 

 ________________________________ 

 מס' ת.ז:
 

 ________________________________ 

 טלפון נייד: 
 

 _________________________________ 

 דואר אלקטרוני:
 

 _________________________________ 

  
 הבחינות המבוקשות(   פ/י: )הק התאמות לבחינת מיון ת/מבקשב. 

 אנגלית   •
 עברית  •

 חוג הלימודים( רשום את ________________________ )  כניסה לחוג •
 
 

 מוגבלות/ לקות ג. 
 

 (: כפי שמופיעה באישור הרפואיאבחנה רפואית )
 ____________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________ 

 
 אם כן פרט/י   האם הנך מוכר/ת כנכה ?

 
 לא   / המוסד לביטוח לאומי?  כן / לא  משרד הביטחון?  כן

 
 _________       זמני / לצמיתות . אחוזי נכות  1
 
 . זכאות לשיקום ביטוח לאומי / רווחה )באמצעות עמותת על"ה(?  כן / לא    2
 

 ביטוח לאומי / רווחה _____________   עובד/ת שיקום__________________  -סניף שיקום
 
 

 התאמות לבחינות והתאמות נגישות: .ד
 
 :פירוט ההתאמות המבוקשות 

_____________________________________________________________________ ___________

__________________________________________________________ ________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
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 לצרף: לטופס הבקשה יש  .ה

 . הנחיות לתיעוד רפואיבהמשך ראה  –אישור רפואי עדכני מרופא מומחה במערכת הבריאות הציבורית  .1

 מועמדים המוכרים כנכים על ידי המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון יצרפו גם אישור מגורמים אלה.   .2

 אישור התאמות שהתקבלו לבחינה הפסיכומטרית.  .3

 

 רפואיתכתב ויתור על סודיות 

 

 בזאת על הסכמתי כדלהלן: ה/ מצהיר אני החתומ/ה מטה 

לכך שמידע מפורט ומלא אודות מצב בריאותי ו/או על כל מחלה שחליתי בה בעבר ו/או שהנני    מ/האני מסכי .א

ו/או   גנטי  חולה בה כעת, לרבות מידע על טיפולים פסיכיאטריים או נפשיים אחרים שקיבלתי, וכן מידע 

מטעמם    סוציאלי ו/או סיעודי ו/או שיקומי יימסר לידי דיקנאט הסטודנטים באוניברסיטת חיפה או למי

 לצורך טיפול בפנייתי לקבלת התאמות, באופן שיידרש על ידם. 

בזאת רשות לכל קופת חולים ו/או מוסד רפואי ו/או המוסד לביטוח לאומי ו/או משרד הביטחון    נ/תאני נות  .ב

ו/או שלטונות צה"ל ו/או למשטרה, לכל עובדיהם ו/או למי שפועל מטעמם או בשליחותם, וכן לכל מוסד  

בזאת גורמים אלו מחובת    ת/למסור את המידע כאמור בסעיף )א(. אני משחרר   –מטפל או אחר    ולכל גורם

השמירה על סודיות רפואית בנוגע למצב בריאותי ו/או מחלותיי כאמור לעיל, ולא תהיה לי כל טענה אליהם  

 בקשר לכך, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות ו/או חוק זכויות החולה ו/או כל דין אחר. 

 למסור כל מידע שידרש ממני לצורך קבלת החלטה בעניין פנייתי.  מ/ה אני מסכי .ג

מסכי .ד נוספים    מ/האני  לגורמים  אודותי  על  שבידיהם  המידע  את  ימסור  הסטודנטים  דיקנאט  שצוות 

 באוניברסיטה לצורך טיפול בפנייתי. 

 ה.שמידע אודותי והתאמות שאקבל ישמרו במאגרי המידע של האוניברסיט מ/ה אני מסכי .ה

 
 כתב ויתור זה יעמוד בתוקף עד לסיום חוק לימודיי באוניברסיטה. 

 

למדור נגישות באוניברסיטת חיפה הינך מוזמן לפנות    בלבד. עם הקבלה ללימודים  הכניסהההתאמות ינתנו לבחינת  

   לקבלת הסבר על סיוע הקיים ולתאום ההתאמות למהלך לימודיך.ולקויות למידה 

 .  Lda@univ.haifa.ac.ilלמדור נגישות ולקויות למידה במייל:את הבקשה בצירוף האישורים יש להגיש 

 

 

                                                      
 _______________________________ 

 _________________________________ 
 ת הסטודנט/ית חתימ

  תאריך  


