
זכויות סטודנטים עם מוגבלויות ולקויות למידה

בכדי לקבל את הזכויות שלו.לדווח למרכז שירות לסטודנטמחוייבסטודנט עם מוגבלויות
לממש אותם עדמחוייביםהתאמותסטודנטים בעלי אבחון המותאם לאוניברסיטה אשר קיבלו

לתאריך אשר קובע הדיקנט.

ליקויי נגישות בשטח הקמפוסים, המעונות,אם אתם זקוקים להתאמת נגישות או שראיתםנגישות בקמפוס -
-> נגישות לאוכלסויות מיוחדות.בכיתות או במשרדי האוניברסיטה יש לפתוח פניה למרכז התמיכה

יש לפנות לרכזת הנגישות במדור התמיכהבכדי לקבל שיבוץ בכיתה נגישה (ללמידה/ מבחנים)כיתה נגישה-
השיעור/המבחן לכיתה נגישה.לפני תחילת השנה או הסמסטר, על מנת לנסות ולהעביר את

תו נכה זכאים אוטומטית לכניסה עם רכב ולחניהובעליקבועהסטודנטים עם מוגבלות פיזיתחניה בקמפוס -
הקמפוסים.2בנכיםחניות30מעלישנןהקמפוס.בתחומי

הביטחון עם הטפסים המלאים מהרופאיכול להגיש בקשה למחלקתזמניתסטודנט עם מוגבלות פיזית
המומחה המטפל.

בגישה למקומות הישיבה הרחוקים מדלתסטודנטים עם מוגבלויות אשר מתקשיםישיבה בקדמת כיתה -
המתקשים בהאזנה (לקות שמיעה) או במעקבהכניסה לכיתה (מוגבלות פיזית בגפיים או מוגבלות בראייה),
הכיתה. סטודנטים הנושאים תעודת נכה אואחר המתרחש בשיעור (ליקויי למידה) זכאים לשבת בקדמת
והיחידים שזכאים לישיבה במקומות המסומניםכרטיס נגישות מטעם מרכז השירות לסטודנט הם הראשונים

באמצעות מדבקה כ"שמור".
עם מסמכים המוגשים לועדת ההתאמותבכדי לקבל כרטיס זה על הסטודנט לפנות למרכז שירות לסטודנט
אשר מציידת את הסטודנט (ללא התעודת נכה) בכרטיס נגישות.

על צוות האוניברסיטה וזכאים מבחינתסטודנטים אשר מציגים איבחון המקובלזכויות במבחנים -
דף נוסחאות מורחב, דף נוסחאות ומבחן מוגדל לדףהאוניברסיטה לזכויות כגון : תוספת זמן, שולחן וכיסא,

A3לסטודנט.שירותמרכזדרךאותםלממשמחוייביםוכו'פרטימורהראיה),(ליקויי
למידה אשר משפיעות על הכתיבה זכאים לכרטיססטודנטים עם מוגבלויות או לקויותזכאות לכרטיס צילום -

בקשה למרכז שירות לסטודנט אשר תעלה לאישורצילום, כדי לקבל כרטיס צילום על הסטודנטים הנ"ל להגיש
המלצות רופא.בוועדת ההתאמות. יש לפתוח פניה בתחילת כל סמסטר בצירוף

דירה בבניין) מאושרים בהתאם לקריטריונים- מגורים בדירת סטודיו (קרוואן אוזכאות לדירת סטודיו
דרך פורום בקשות במידע האישי ( בקשותרפואיים. כדי לקבל אישור לדירת סטודיו יש להגיש בקשה
סטודנט אשר מגיש בקשה מחויב להציג מסמכיםוערעורים -> דיקנט -> בקשה למגורי יחיד -> סטודיו) כל

בקשה למעונות ושילם מקדמה).רפואיים מרופא מומחה (הפניה פתוחה אך ורק למי שהגיש
באנגלית, המותאם לסטודנטים עם צרכים מיוחדים.- קורס לרמת פטור אקדמיזכאות לקורס ייחודי באנגלית

מצומצם בכיתה, וכן תרגול. הזכאים לקורסהקורס מתאפיין ביחס אישי, אשר בא לידי ביטוי במס' סטודנטים
זה או הבחנות בעזרת תוכנת הקראההינם סטודנטים אשר ועדת ההתאמות אישרה להם השתתפות בקורס

המלווה בקושי משמעותי ברכישת האנגלית.באנגלית. סטודנטים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז,
רגיל (לא מקוון), סטודנטים עבורם האנגליתסטודנטים שנכשלו בשני מועדי בחינות סופיות של קורס פרונטלי

עולים ממדינות שאינן דוברות אנגלית),הינה שפה שלישית (בני העדה האתיופית, בני המגזר הערבי,
עםסטודנטיםהאוטיסטי,הרצףלקותראיה/לקותשמיעה/לקותעםסטודנטיםומעלה,40בניסטודנטים

רגיל, לרמת מתקדמים ב' יוכלו להירשם רקמוגבלות פיזית או נפשית המקשה על השתלבות בקורס אנגלית
סטודנטים שלמדו בקורס הייחודי ברמות קודמות.

052-8886656באגודהנגישותקובלסקי-רכזתועהלנלפנותניתןועודהצעותבקשות,נוספת,שאלהלכל
negishut@sua.co.il


