
(ח"תשע)מימוש התאמות מיוחדות למבחנים מתוך מידענט 

.מימוש התאמות מיוחדות לבחינות יתבצע דרך המידענט

.המטרה היא לקצר ולהקל על התהליך ולבצע אותו מתוך המידענט

.להלן קובץ הסבר על אופן הזמנת התאמות מיוחדות

.לכן חשוב לקרוא ולהבין מה עליך לעשות, חובת ההזמנה היא על הסטודנט•

.בקשות גורפות או לא תואמות לא יתקבלו. ובהתאמה לכל מבחן ומבחןנא לבצע הזמנות בתשומת לב •

.להדרכה פרטניתת בקשיים כדאי ואף מומלץ להגיע /ה נתקל/ואתבמידה •

!שימי לב/שים

. כחודש לפני תחילת המבחניםלבצע עד ניתן הזמנת התאמות מיוחדות 

תאריך ספציפי יפורסם לפני כל מועד בחינות

m-hila@shenkar.ac.il6019318–מיכל 

y-hila@shenkar.ac.il61101711–רעות 
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?תאמות מיוחדותהמהן 
אלא על כל סטודנט  , ההתאמות לא ניתנות באופן אוטומטי. התאמה מיוחדת היא התאמה שדורשת ממדור בחינות היערכות מראש

(.של מסמך זה רשימת ההתאמות שאינן דורשות הזמנה מראש–' בנספח א)לבקש מימוש של ההתאמה בהתאם לסוג הבחינה ולצורך בהתאמה המיוחדת 

?אדע מהי התאמה מיוחדתאיך 
' בנספח ב)...." לתיאום במייל עם"או " המידענטלהזמנה דרך "מיוחדת באישור ההתאמות שנשלח אליך מופיעה הערה על יד כל התאמה 

וכעת ניתן לבקש אותה  , היא התאמה מיוחדת, התאמה שבעבר היה עליך לתאם במיילכל , (מופיעה הגרסה הישנה של אישור התאמותזה במסמך 
.דרך המידענט

: שימו לב

.  עליכם לבדוק עם המרצה את סוג הבחינה

אם זו בחינה עם שאלות רב בררתיות אין צורך  , לדוגמא
.  'וכוהכתבה לבוחן , להזמין התאמה מיוחדת כמו שעתוק

ידע מוקדם על סוג הבחינה ימנע הזמנת התאמות מיוחדות  
.שאינן רלוונטיות
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?כיצד מזמינים התאמות מיוחדות

:  לוח בחינות< הזמנת התאמות מיוחדות מתבצעת דרך מערכת מידענט 

(לכניסה לחץ כאן)יש להיכנס למערכת המידענט 1.

'לוח בחינות'-בסרגל העליון יש להיכנס ל2.

יופיע האייקון  ' שם המטלה'בעמודה : מיוחדתהנך זכאי להתאמה כאשר 3.

.  האייקון תציג את התאריך האחרון להזמנת ההתאמהעל גבי ' סמן'עם העמידה * 

: שימו לב

עד לתאריך קבוע  ' למועד אמיוחדות להזמין התאמות ניתן •
לאחר תאריך  . כלל כחודש לפני סיום הסמסטר-שהוא בדרך

.יתאפשר תהליך הזמנת התאמות מיוחדותלאזה 

7עד ' ולמועד ג' למועד בהתאמות מיוחדות להזמין ניתן •
.  ימים לפני מועד הבחינה
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במסך זה יופיעו ההתאמות  -' מימוש זכאות להתאמות'יפתח חלון )       ( בלחיצה על האייקון להזמנת התאמה מיוחדת 4.
.המיוחדות לבחינה זו

.  'אישור'וללחוץ על כפתור " נדרש"בעמודה  Vיש לסמן5.

".הנתונים נשמרו בהצלחה"תתקבל ההודעה 6.

.כ לסגור את חלון הגשת הבקשה"יש לסגור את חלון ההודעה ואח7.

: שימו לב

.  רק התאמות רלוונטיות לסוג המבחןיש להזמין •
אם בקשת  . גם מול המרצים, כל הבקשות נבדקות
!היא לא תאושר, התאמה לא רלוונטית
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: שימו לב

כי זו אכן הבחינה אליה התכוונתם להזמין התאמות  •
מיוחדות

וכי הזמנתם את ההתאמות הרצויות לפי סוג הבחינה•



?מתי מזמינים התאמות מיוחדות•
מאייקון  , אפ-פופ–התאריך מצוין ב . המועד יעודכן בכל סמסטר,כחודש לפני הבחינותניתן להזמין ' התאמות מיוחדות למועדי א•

.  באחריותו של הסטודנט לעקוב אחר מועד הזמנת ההתאמות, ההזמנה

.ניתן יהיה להזמין התאמות מיוחדות דרך המידע נטלא לאחר תאריך זה האייקונים ייעלמו ו•

: שימו לב

אם אחרת את מועד הזמנת ההתאמות  
יש צורך ליצור קשר בדחיפות עם  , המיוחדות

המרכז ולברר מהן האפשרויות העומדות  
.  בפניך
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:מענה אוטומטי לבקשה•

(.  ב דוגמא"מצ)י במייל מענה אוטומטי /תקבל, לאחר שסימנת את ההתאמה המבוקשת

במידה ותהיה . שלךשהמערכת רשמה את ההזמנה אלא אישור , אינו מהווה אישור לבקשההמענה האוטומטי 
.צוות המרכז ייצור אתך קשר, בעיה עם ההתאמה שהזמנת

6

: שימו לב

גבי מחשב  -להקלדת מבחן עלבקשה
מחייבת אישור מרצה  , בפקולטה להנדסה

'  ב בנספח ג"אישור לדוגמא מצ. בכתב



:   שימו לב

אייקון הביטול מופיע רק לאחר שהזמנת את  
.ההתאמה

.אחרי הביטול אייקון זה ייעלם

?כיצד מבטלים הזמנה של התאמות•
ימים לפני מועד  4עד ניתן לבטל את ההתאמה באמצעות אייקון         , להתאמה שכבר הזמנתה /במידה והחלטת שאינך זקוק•

.  הבחינה

.אפ מהאייקון מציין עד איזה תאריך ניתן לבטל את ההתאמה-פופ•
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'?ג-ו' כיצד מזמינים התאמות למועד ב•

.  'מתבצעות בדומה להזמנת התאמות למועד א' ג-ו' הזמנות למועד ב•

.לפני מועד הבחינהעד שבוע ' ג-ו' ניתן להזמין התאמות מיוחדות למועדי ב•

.'ג-ו' לא ניתן לבטל התאמות מיוחדות שהוזמנו למועד ב•

ניתן לעדכן או לבטל, בוצעה הזמנה

ניתן עדיין לבצע, לא בוצעה הזמנה

לעדכן הזמנה שכבר בוצעה/כבר לא ניתן להזמין

לעדכן הזמנה שכבר  /כבר לא ניתן להזמין

אך ניתן עדיין לבטל, בוצעה

שימו לב לאייקונים: לסיכום•
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שאלות ותשובות
?האם צריך להזמין את כל ההתאמות: שאלה•

התאמות שלא  (. 'ציוד וכו, משגיח נוסף, חדר מיוחד)רק התאמות שדורשות הערכות מראש של מדור בחינות , לא: תשובה•
במקרה של התלבטות  . התאמות שלא דורשות הזמנה רשומות בסוף המסמך(. דורשות הזמנה לא יופיעו באפשרויות לבחירה

.חשוב להתייעץ עם צוות המרכז

?האם אני חייב להזמין את ההתאמה: שאלה•

.רק אם אתה מרגיש שההתאמה הזו נחוצה לך במבחן הספציפי הזה, לא: תשובה•

?מה קורה אם שכחתי להזמין התאמות אחרי התאריך האחרון: שאלה•

תיבדק האפשרות לממש התאמה  , במקרים חריגים בלבד. לא ניתן לבקש התאמות מיוחדות לאחר המועד הנקוב: תשובה•
.מיוחדת שהוגשה באיחור

ולכן אני לא יכולה לדעת אם אני צריכה התאמה     , (אמריקאי)ברירתי -אני עדיין לא יודעת אם המבחן יהיה פתוח או רב: שאלה•
?מה עושים במקרה כזה. ותאריך ההזמנה כבר עבר, הקלדה על מחשב–כמו 

עם פירוט  m-hila@shenkar.ac.ilיש לשלוח מייל ל , במקרה ולא ניתן לדעת בזמן הנקוב מהי ההתאמה הנדרשת: תשובה•
.ולפרט את הבעיה( שם המרצה, מספר הקורס, שם הקורס: כולל פרטי הקורס)הבקשה 

?מתי אוכל להזמין התאמה מיוחדת. קרוב' ומועד ב', עוד לא קיבלתי תשובות למבחן של מועד א: שאלה•

חושב לעדכן את צוות המרכז  , אם עדיין לא קיבלת תוצאות. ימים לפני הבחינה7עד ' אפשר להזמין התאמות למועד ב: תשובה•
.  וננחה אותך בהתאם, בהקדם
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(25%)תוספת זמן 

התעלמות משגיאות כתיב

בחירת מקום ישיבה

השמעת שאלון באנגלית

דף נוסחאות מורחב

שימוש במילון

:בכל מקרה של שאלה או התלבטות יש ליצור קשר בהקדם עם צוות המרכז

m-hila@shenkar.ac.il6019318–מיכל 

y-hila@shenkar.ac.il6110171–רעות 
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–' נספח א
דורשות הזמנה מראששאינן התאמות אוטומטיות 
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2017מאי –אישור התאמות ישן שהונפק עד –' נספח ב
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רובי כתיבה בפקולטה להנדסהבקשה להקלדה על מחשב במבחנים מ–'נספח ג

מסמך כזה יישלח אליך  , במידה ויש לך אישור להתאמה זו

–עליך לבקש מהמרצה חתימה ולהעביר במייל ל , בנפרד
m-hila@shenkar.ac.il.

.רק אישור חתום יאפשר לקבל מחשב להקלדה במבחן

.יש לשמור את העותק של האישור ולהביא אותו למבחן

!י לב/שים

מרובי  התאמה זו נועדה לסייע במקרים של מבחנים 

ברירתיים  -לא ניתן לבקש התאמה זו למבחנים רב.כתיבה

או מבחנים בהם הכתיבה מאוד  ( אמריקאיםמבחנים )

.מצומצמת
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