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מרכז תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים :חפרק 

במטרה לספק מענה כולל עבור סטודנטים עם לקויות למידה, או עם  2010תמיכה הוקם בשנת המרכז 

להנגיש ושית )לקות שמיעה/ לקות ראייה(. מטרתו המרכזית היא מוגבלות פיסית, נפשית וח

אוכלוסיית היעד את הכלים הנחוצים וללמד את המיומנויות הנדרשות במשימות האקדמיות עד מעמד ל

סיום התואר. 

מגוון השירותים הניתנים במסגרת המרכז כוללים: חונכות אישית באמצעות סטודנט מצטיין, מגוון 

שונים: התמודדות עם חרדת בחינות, הכנה לקראת יציאה לשוק העבודה, כישורי סדנאות בנושאים 

למידה ועוד. כמו כן קיים סיוע פרטני בהקניית אסטרטגיות למידה וניהול זמן, תמיכה טכנולוגית 

ורגשית ושיתוף פעולה עם מרכז התמיכה למעסיקים באיתור משרות מתאימות עבור סטודנטים 

 בהתאם לתחומי הלימוד ולמאפייני המוגבלות. ובוגרים עם מוגבלויות,

 כמו כן השירותים הבאים:

בחינת זכאות  לקבלת התאמות בדרכי ההבחנות מבוצעת דרך רכזת הנגישות במרכז התמיכה.  .1

לצורך קבלת התאמות על הסטודנט להגיש לרכזת הנגישות שני עותקים של דו"ח אבחון מת"ל   .2

או  אבחון של "מרכז חדד" )באתר המכללה יצוינו פרטי המכונים(. אבחון ממכון מוכר, אשר 

בוצע לאחר גיל 18, יהיה תקף לכל החיים. אבחון, אשר בוצע לפני גיל 18, יהיה תקף לחמש 

שנים. 

המועד האחרון להגשת דוחות אבחון לצורך קבלת התאמות בבחינות הינו חודש לפני סיום כל 

סמסטר. 

אבחונים, העונים על אחד מהתנאים הבאים, יאושרו לתיקוף )בדיקה מקצועית( ע"י צוות   .3

מומחים ללקויות למידה במרכז חדד: אבחונים, שבגינם אושרו התאמות בבחינה 

הפסיכומטרית; אבחונים של תלמידי תיכון, הלומדים במסגרת האוניברסיטה; אבחונים 

ממכון אבחון אוניברסיטאי; אבחונים, שהתקבלו ע"י לשכת עו"ד, מועצת רו"ח ונציבות 

המדינה. 

כחלק מהליך בקשת ההתאמות הסטודנט מתבקש למלא טופס פנייה לוועדה לקביעת   .4

התאמות, וכן לחתום על כתב ויתור סודיות. ניתן להדפיס טפסים אלו באתר המכללה או 

לקבלם באופן ידני מצוות מרכז התמיכה 

הוועדה לקביעת מעמד תדון בבקשת ההתאמות של הסטודנט בהתבסס על הערכת צרכים,   .5

שבוצעה ע" רכזת הנגישות במהלך פגישה עם הסטודנט. ההחלטה לאשר/לא לאשר התאמות 

נתונה לשיקול דעתה המקצועי של הוועדה. לסטודנט יישלח מסמך בו תפורטנה ההתאמות 

המאושרות לו )לכל המאוחר חודש מיום פתיחת התיק אצל רכזת הנגישות(. 

ערעור על החלטת הוועדה לקביעת מעמד ייעשה דרך רכזת הנגישות.  .6
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פרטים אודות מערכת הסיוע של מרכז התמיכה ניתן לקבל בלשכת מרכז התמיכה או באתר   .7

האינטרנט של המכללה. 
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