
 
 

 
 

 ט"ז בסיון, התש"ף

08/06/2020 

 

 הזכאים להתאמות בבחינותאיגרת לסטודנטים 

 תש"ףהסמסטר ב' 

 

 ,וברכה שלום

 

 אני מברך אתכם בהצלחה בבחינות הקרובות ובאות עלינו לטובה, הבחינות השנה נערכות במתכונת ייחודית. 

טה עושה את מרב המאמצים על מנת הינה מורכבת. הנהלת האוניברסיה מגפהמציאות שנכפתה על כולנו לאור ה

לסייע לסטודנטים לסיים את הסמסטר בהצלחה בכל ההיבטים, ומאידך מתמודדת עם אילוצים מגוונים ביניהם 

 לוחות זמנים, טכנולוגיה מותאמת ועומס. 

 

. עם זאת, הנסיבות הזכאות להתאמות בבחינות ככל הניתן גם בבחינות מקוונותאנו עושים מאמצים לשמר את 

בחום  ץממליי מאלצות מספר שינויים באופן היישום, וכן היערכות מראש ונכונות להסתגלות מצד הסטודנטים. אנ

עם בנושא הדברים מובאים בפניכם לאחר דיון לקיים התנסות מראש בכלים הטכנולוגיים שאינם מוכרים לכם. 

 אגודת הסטודנטים. 

 

  להלן פירוט אופן היישום של ההתאמות במהלך בחינה מקוונת:

 

בתוקף )ניתן לבדוק את תוקף ההתאמה באישור  , בתנאי שההתאמהניתנת באופן אוטומטי –תוספת זמן  .א

 ההתאמות במידע האישי(.

 

 יומר להקלדה במחשב. –שכתוב / שעתוק בעברית  .ב

 

 -ככל הניתן, חלק מהבחינות יוקלטו. אם לא קיימת הקלטה לבחינה, ניתן להשתמש ב –הקראה בעברית  .ג

Narrator ,קורא המסך החינמי המוטמע ב- Windowsושימוש בקישור:  גדרה לעברית, ה. הוראות התקנה

il/help/22798-https://support.microsoft.com/he 

 

. הוראות התקנה Natural Readerניתן להשתמש בתכנת ההקראה החינמית  –תכנת הקראה באנגלית  .ד

 https://www.naturalreaders.com/software.htmlושימוש בקישור: 

 

בכלי תרגום מקוונים חינמיים, כגון במילון רגיל, מילונית אלקטרונית וניתן להשתמש  –שימוש במילון/ית  .ה

google translate ,אפליקציית התרגום של , מורפיקסMicrosoft. 

 

 .גודל התצוגה בהתאם לצורךאת במחשב ניתן להתאים  –הגדלת שאלון  .ו

 

 כתיב. לא תהיה הורדת ציון בשל שגיאות –התעלמות משגיאות כתיב  .ז

https://support.microsoft.com/he-il/help/22798
https://www.naturalreaders.com/software.html
https://translate.google.co.il/
https://www.morfix.co.il/
https://www.microsoft.com/he-il/translator/apps/
https://www.microsoft.com/he-il/translator/apps/
https://www.microsoft.com/he-il/translator/apps/


 
 

 
 

 

 

 

, מבעוד יש לאשר את עצם השימוש ואת תוכן הדף אל מול המרצה –דף נוסחאות אישי מאושר ע"י המרצה  .ח

 .מועד ולפני הבחינה

 

, טוהר הבחינות עומד בעינו וכל סטודנט נדרש ניתן לצאת לשירותים במהלך הבחינה –שירותים ליציאה  .ט

 .להוגנות והגינות

 

 טופל בערכאות משמעתיות. תשומת לבכם כי כל חשד להעתקה י .י

 

 

 מערכת הפניותבאמצעות למדור התמיכה אני מזמין אתכם לפנות בכל עניין 

 

 

 

 

 ובריאות טובה לכולםהצלחה 

 

 
 

 פרופ' שמואל שחם, 

 דקן הסטודנטים 

 

 

https://www.ariel.ac.il/projects/tzmm/Menu.asp

