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 :מטרה .1
להגדיר תהליך אישור התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים לקויי למידה ו/או עם  .1.1

 צרכים מיוחדים.
 

 :מסמכים ישימים .2
 פרוטוקולי וועדת ההתאמות של המכללה. .2.1
 אישורים רפואיים. /דידקטיים אבחונים  .2.2

 

 :הגדרות .3
 סטודנט הלומד במכללה ויש לו תיק פעיל או שיש לו: - סטודנט לקוי למידה )ל"ל(  .3.1

 )מת"ל, אבחון דידקטי ממכון אבחון אוניברסיטאי(. אבחון ממכון מוכר 3.1.1    
 שנים, תוקף אבחון מת"ל    5אבחון בתוקף )תוקף אבחון דידקטי עד  3.1.2    

 שנים(. 5הוא עד  20שנעשה לפני גיל              
     

 :סטודנט הלומד במכללה ויש לו תיק פעיל או -סטודנט עם צרכים מיוחדים  .3.2
 מרופא מומחה המצביעים על    עדכנייםיש לו מסמכים רפואיים  3.2.1    

 בעיה/קושי רפואי.               
 יש לו מסמכים רפואיים עדכניים המצביעים על הקושי הרפואי  3.2.2    

 כמשפיע על התפקוד הלימודי ו/או תעודת עיוור מטעם הביטוח              
 הלאומי.             

במקרה של הפרעה בקשב וריכוז על הסטודנט להגיש, בנוסף לאבחנה    3.2.3
  עדכנית. MOXO/TOVAמבדלת מטעם רופא מומחה )נוירולוג/פסיכיאטר(, בדיקת 

 .60הסטודנט הוא מעל גיל    3.2.4
 

ממכון או אבחון דידקטי  אישור רפואי מרופא מומחה ו/או אבחון מת"ל ו/ – מסמכים  3.3
אבחון דידקטי עדכני שאושר על ידי המרכז הארצי לבחינות י ו/או אבחון אוניברסיטא

 .; טופס ויתור סודיות עדכני וחתוםתעודת עיוור מטעם הביטוח הלאומיו/או  והערכה
אבחון  אינם –: לא יתקבלו אבחונים שלא עומדים בקריטריונים לעיל )קרי הערה

טי עדכני שאושר על ידי מת"ל או אבחון דידקטי ממכון אוניברסיטאי או אבחון דידק
אולם, ) משפחה יהמרכז הארצי לבחינות והערכה( ולא יתקבלו אישורים של רופא

 (.וועדת ההתאמותבדונו לגופו של עניין ימקרים חריגים 
 

מתבצע באמצע או בסוף סמסטר תחת השגחה של בוחנים  – מבחן/בחינה 3.4
 חיצוניים.

 מבלי שינויים בתנאים בהם הסטודנט נבחן  – התאמות בדרכי היבחנות   3.5
 .חן נפגעתשהמהות הנמדדת במב                     

 תוספת זמן 3.5.1
 התעלמות משגיאות כתיב 3.5.2
 שימוש במחשבון 3.5.3
 שימוש במילונית אלקטרונית 3.5.4
 שימוש בדף נוסחאות מורחב 3.5.5
 הקלדת תשובות הבחינה על גבי מחשב 3.5.6
 השמעת שאלון הבחינה באנגלית 3.5.7
 מבחן מותאם באנגלית 3.5.8

mailto:merkaztmicha@zefat.ac.il


9669277-04|פקס:  6869277-04טלפון:   

 E-mail: merkaztmicha@zefat.ac.il :דוא"ל 

 דוא"ל:

 
 

 

 

 

Tel: +972-4- 6927768| Fax: +972-4-6927796 

 

  דיקאן הסטודנטים
 היחידה לקידום הסטודנט

נגישותהתאמות קביעת נוהל   
 

 מבחן מותאם בסטטיסטיקה 3.5.9
 היבחנות בחדר עם מיעוט נבחנים 3.5.10
 הגדלת שאלון הבחינה 3.5.11
 ה לשירותיםיציא 3.5.12
 הכתבת תשובות לבוחן ניטרלי 3.5.13
בתנאים התאמה חריגה )התאמה בדרכי היבחנות הכוללת שינויים  3.5.14

 אשר פוגעים במהות הנמדדת( בהם הסטודנט נבחן
 

עם ועדה המאשרת התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים וה - ועדת התאמות 3.6
ראש  מי,לקויות למידה וצרכים מיוחדים. חברים בוועדה: סמנכ"ל למנהל אקד

. טהיחידה לקידום הסטודנט ורכזת נגישות ומתאמת היחידה לקידום הסטודנ
 הדיונים מתקיימים ללא נוכחות הסטודנט. 

מכללה הדואג והמוציא לפועל של כלל הבחינות ושל הגוף ב – מדור בחינות 3.7
 ההתאמות בדרכי ההיבחנות.

ת לכלל הוא הגוף האמון על מתן תמיכה לימודי היחידה לקידום הסטודנט 3.8
הסטודנטים, טיפול והכוונה לסטודנטים לקוי למידה ו/או עם צרכים מיוחדים ועל 

 אישור התאמות בדרכי היבחנות לזכאים.
 

  :שיטה .4
 סטודנט המבקש לקבל התאמות בדרכי ההיבחנות יגיש לוועדת ההתאמות    4.1

טופס בקשה להתאמות בדרכי היבחנות באמצעות היחידה לקידום הסטודנט,  
מכים המפרטים את מהות הקושי/בעיה בעטיה תישקל זכאותו לקבלת , מסוכן

 – 3.3התאמות בבחינות )וזאת על פי הקריטריונים המפורטים בסעיף 
 מסמכים(. 

 תהליך אישור ההתאמות ייעשה כדלהלן:   4.2
צרוף המסמכים בקשתו בליחידה את סטודנט יגיש ה 4.2.1

ידו  הרלוונטיים, לרבות טופס ויתור סודיות עדכני וחתום על
 )חתימה על הטופס חובה והיא תנאי לטיפול בפניה/בקשה(.

ימים ממועד הגשת הבקשה  15תוך כנס תהוועדה ת 4.2.2
תחליט בנוגע לזכאות/ אי זכאות קבלת ווהמסמכים 
 ההתאמות.

שיחות או  /באמצעות ישיבות והוועדה תתכנס  4.2.3
 טלפוניות/מיילים.

תשובות/החלטת ועדת התאמות תהיה מנומקת ובכתב  4.1.1
ל התייחסות לדחיית ההמלצות שהגיש הסטודנט, ותכלו

 . הגשת הבקשהמועד ימים מ 30-לא יאוחר מותינתן 
את ראש החוג בו לומד הסטודנט ואת  ונציגי הוועדה יידע 4.1.2

 התאמות שהוועדה אישרה.הראש מדור בחינות אודות 
היה וראש היחידה/מתאמת היחידה סבורים כי יש לדחות את  4.1.3

רם תתכנס ועדת התאמות לדון הבקשה, יוזמן הסטודנט בט
בבקשתו, להשמיע את דבריו, כאשר הוא רשאי לבוא עם 

מומחה מטעמו, במועד שקבעו ראש היחידה/מתאמת 
 היחידה. 
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 תהליך אישור התאמות חריגות ייעשה כדלהלן:   4.2
אי זכאות להתאמות חריגות תתקבל על  החלטה על זכאות/ 4.2.1

   .דת ההתאמותיחד עם וע סגן הנשיא לעניינים אקדמייםידי 
הסטודנט יגיש ליחידה את בקשתו בכתב בצרוף המסמכים  4.2.2

 הרלבנטיים.
ימים ממועד הגשת הבקשה  30תוך כנס תהוועדה ת 4.2.3

והמסמכים ותחליט בנוגע לזכאות/ אי זכאות קבלת 
ההתאמות. סטודנט המעוניין להופיע לפני הוועדה יודיע על 

דה, כך בכתב ויופיע לפניה במועד ובמקום שתקבע הווע
 .כאשר הוא רשאי לבוא עם אדם מטעמו

 מועד מ ימים 45 -לא יאוחר מלסטודנט סרו יימתשובות  4.2.4
 . הגשת הבקשה

את ראש החוג בו לומד הסטודנט ואת  ונציגי הוועדה יידע 4.2.5
 התאמות שהוועדה אישרה.הראש מדור בחינות אודות 

 
ודנט יזינו את ההתאמות שאושרו בתיק האלקטרוני של הסטנציגות היחידה   4.3

 וכן, עתק יישמר בתיק הסטודנט ביחידה. 
 

 הניתנות על ידי ועדת התאמות: התאמותאישור התוקף   4.4
תוקף התאמות שניתנו בגין אבחון לקויות למידה הנו לאורך  4.4.1

 כל תקופת הלימודים לתואר.
תוקף התאמות שניתנו בגין בדיקת קשב עדכנית ותקפה  4.4.2

ימודים ואישור רפואי בהתאם הנו לאורך כל תקופת הל
 לתואר.

 תוקף התאמות שניתנו בגין אישור רפואי הנו לסמסטר אחד. 4.4.3
מוגבלות תוקף התאמות שניתנו בגין אישור רפואי המעיד על  4.4.4

המצריכה התאמה בדרכי היבחנות הנו  לאורך כל  קבועה
  תקופת הלימודים לתואר.

פה, רעידת אדמה, מלחמה וכד'( המונע קיום בחינות בעת משבר לאומי )מג  4.5
בקמפוס המכללה, תבחן המכללה התאמות בדרכי היבחנות המותאמות 
    .להיבחנות מרחוק )מקוונת(, זאת בהתאם להנחיות המל"ג והאמור בחוק

  

 :אחריות .5
  ועל מתאמת היחידה.היחידה על מנהלת  אחריות לקיום נוהל זה חלה  .5.1

 
 ערעור על החלטת ועדת התאמות: .6

ת התאמות, על התאמות בדרכי עוניין לערער על החלטת ועדדנט המסטו .6.1

גיש את כתב הערעור למזכירות היחידה לקידום י היבחנות שלא אושרו לו,

וינמק  ימים מיום קבלת ההחלטה )אישור התאמות( 15, תוך הסטודנט

  את סיבת הערעור ואת ההתאמות אותן מבקש לקבל. ערעורוב
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מנומקת לטה תכנס לדון בערעור ותמסור לסטודנט המערער החתועדת ערר  .6.2

 ימים מיום הגשת הערר. 30-לא יאוחר מ ,ובכתב

בוועדת ערר חברים: סגן הנשיא לנושאים אקדמיים, דקנאית הסטודנטים, נציג  .6.3

ראש היחידה החוג בו לומד הסטודנט ונציג היחידה לקידום הסטודנט )אולם, 

 לא ישבו כחברי ועדת ערר(. מנהל אקדמיסמנכ"ל לו

ויפיע לפניה  ועדה יגיש על כך בקשה בכתבוההמעוניין להופיע בפני סטודנט  .6.4

במועד ובמקום שתקבע הוועדה. כמו כן, הסטודנט רשאי לבוא עם אדם 

 מטעמו.

 ומחייבת. תהיה סופיתערר החלטת ועדת  .6.5
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 : נספחים .7

 
 תיאור התאמות בדרכי היבחנות הנהוגות במכללה

 הארכת זמן 

 של והיא תהווה תוספת וריםהאיש בעלי לכל וקבועה אחידה הנה  הניתנת הזמן תוספת

 .הנתון )למבחן ולבוחן( הזמן מן  25%

על תוספת זו יקבלו סטודנטים  -במידה וכלל הסטודנטים מקבלים תוספת זמן לבחינה 

 .25% בתתוספת זמן נוספת  -התאמה מסוג הארכת זמןהזכאים ל

 התעלמות משגיאות כתיב 

כתיבה בשגיאות כתיב פרעת קשב )ה/קשיים בכתיבה הנובעים מלקות למידהניתנת על רקע 

 . (רבות מאוד

 שימוש במחשבון 

ההתאמה של שימוש במחשבון מאושרת למקצועות הכמותיים ובשל קיומה לקות 

 .בהפעלת ידע אריתמטי בסיסיהגורמת לקושי  הפרעת קשב/מידהל

 שימוש במילונית אלקטרונית באנגלית 

הפרעה  /למידה רקע של ליקוייעל רגיל  קושי להשתמש במילוןההתאמה ניתנת על רקע 

  ות.קשיים בזיכרון ובהתארגנהגורמת ל

 שימוש בדף נוסחאות מורחב

וניתנת על  בלבד וחישוביים כמותיים למקצועות מאושרת מורחב נוסחאות התאמה של דף

 .רקע קושי בדליית מידע ושימורו בזיכרון

 הבחינה )התנגדות ותבמה פוגעים אינם עוד כל הנוספים המופיעים בדף יאושרו התכנים

הדף למבחן( ולכן, על המרצה לעיין,  הכנסת את תאפשר לא שבדף מסוים לתוכן המרצה

 לאשר ולחתום על התוספת בטרם המבחן.

 בקורס, סטודנט הלומדים הסטודנטים במידה והמרצה לא אישר שימוש בדף נוסחאות לכלל

 יעלה שלא בהיקף מבחן דףלשימוש בדף נוסחאות מורחב יהיה רשאי להכניס ל אישור בעל

 אחד(. עמודים )דף שני על

 יוכל נוסחאות בדף שימוש בקורס הלומדים הסטודנטים לכלל אישר והמרצה במידה

 להוסיף דף נוסף )שני עמודים( למבחן. זכאי להתאמהה הסטודנט

 .ה/למשגיח ולהגיש הבחינה למחברת הנוסחאות דף את לצרף יש הבחינה בסיום
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 או ,הבחינה ביום ולא מועד מבעוד להחתימו בבחינה יש נוכח אינו צהבמועדים ובהם המר

 .החוג ראש את להחתים לחילופים,

על  כן על בסופה, יוחזר ולא הבחינה למחברת יצורף הנוסחאות דף – לידיעת הסטודנט

 .לגיבוי לדאוג הסטודנט 

 מבחן מותאם בסטטיסטיקה 

 ם מלקות קשה בתחום הכמותי.מבחן מותאם בסטטיסטיקה מיועד לסטודנטים הסובלי

מהותו של מבחן מותאם בסטטיסטיקה היא הורדת שאלות הדורשות חישובים מורכבים או 

הבנה מתמטית ושימת דגש על הבנה תיאורטית של המושגים ומבחני הבדיקה  חשיבה/

ניתנת  זמן הארכת הסטטיסטיים השונים. מרצה הקורס יכין ויחליט על תוכן המבחן המותאם.

 .למקובל בהתאם

 מבחן מותאם באנגלית 

מבחן מותאם באנגלית ניתן לסטודנטים אשר בשל לקותם מתקשים משמעותית לקרוא 

 .ניתנת בהתאם למקובל זמן הארכת ולהבין את הנקרא בשפה האנגלית.

 הקלדת תשובות על גבי מחשב 

ההתאמה ניתנת על רקע כתב יד קשה לקריאה. מהות ההתאמה: הסטודנט כותב את 

מדפיס  מדורתיו ישירות על גבי מחשב שסופק על ידי מדור בחינות. בתום המבחן התשובו

 לאחר מכן נמחק קובץ התשובות של הסטודנט.ו את תוכן התשובות

 כמקובל. הארכת זמן יקבל הקלדת תשובות המבחן  המקבל דנטהערה: סטו

 באנגלית( הבחינה שאלון השמעת( 

ההתאמה ניתנת על רקע קושי משמעותי בפענוח ובהבנת הנקרא לצד הבנה טובה יותר של 

הנשמע. הסטודנט ייבחן בכיתה ממוחשבת; ההשמעה תתבצע על ידי תוכנת הקראה )על 

 ניתנת בהתאם למקובל. זמן הסטודנט להביא לבחינה אוזניות אישיות(. הארכת

 הגדלת טופס הבחינה 

קריאה, קשיים ראייה, קושי חריג בעת למידה הנובעת מבעיות הפרההתאמה ניתנת על רקע 

 זמן בעיבוד חזותי או בקשב חזותי או קושי לעקוב אחרי רצף המלל במהלך הקריאה. הארכת

  .ניתנת בהתאם למקובל
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 עם מיעוט נבחנים בחדר בחינה 

קשב  ההתאמה ניתנת על רקע מוסחות גבוהה או עבודה קולית על רקע קושי להתרכז, לפצל

נוירולוג/פסיכיאטר בלבד. הסטודנט לא רופא ו/או להפעיל זיכרון עבודה ובאישור והמלצת 

      .ניתנת כמקובל זמן נבחן בכיתת האם אלא בכיתה נפרדת לבד או עם מיעוט נבחנים. הארכת

 יציאה לשירותים 

 . יקבלו היתר מיוחד ליציאה לשירותים, בהתאם לאישורמתאים בעלי אישור רפואי 
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מגבלה בדרכי היבחנות על רקע לקות למידה/סיבה רפואית/טופס בקשת התאמות 

 פיסית/חושית

 פרטים אישיים

  _  כתובת: ____________: _________תעודת זהות פרמס פרטי ומשפחה: __________ שם

 דואר אלקטרוני: ____________________ טלפון בבית: __________   

 טלפון נייד: __________

 

 חוגי לימוד

 חוג לימוד: ________________   שנה ________ : תואר ראשון/שניסמנ/ינא 

 

 מגבלה

 ראיה 

  שמיעה 

  פיסית 

 לקות למידה 

 הפרעה בקשב 

 

  זמני/ לצמיתות אחוזי נכות  __________ .1: וסמנ/י פרט/ינא 

 לאכן/   :זכאות לסל שיקום .2                             

 

התפקודיות של המגבלה על לימודיך? מהן ההשלכות 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 התאמות בלימודים

את ההתאמות הנדרשות:  י/א פרטאנ

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 הבקשה אישורים שיש לצרף לטופס

 :של רופא אף אוזן גרון עדכנית אודיוגרמה וחוות דעת רפואית לקות שמיעה. 

   :בעלי ראייה ירודה, ללא תעודת עיוור,  צילום תעודת עיוור במידה שיש. לקות ראייה

מטעם רופא עיניים, המתייחסת למהות המגבלה, חומרתה עדכנית חוות דעת  יצרפו

 והשלכות המגבלה על התפקוד. 

  :ה מרופא מומחה המעידים על המגבלה/מחלעדכניים רפואיים  מסמכים מגבלה פיסית

 המגבלה, חומרתה והשלכותיה על התפקודים השונים.המתייחסים  למהות 

 אבחון מת"ל ו/ או אבחון דידקטי ממכון אבחון אוניברסיטאי ו/או אבחון : קות למידהל

 דידקטי עדכני שאושר על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.

 בדיקת ו מטעם רופא מומחה )נוירולוג/פסיכיאטר(עדכנית בדלת אבחנה מ :הפרעה בקשב

MOXO/TOVA עדכנית. 

 

 לא יתקבלו אישורים של רופא משפחה.

 

יום  30ליך, למדור בחינות וליחידה בה את/ה לומד/ת תוך יועברו במייל בו זמנית א החלטות על התאמות

 הבקשה. מהגשת

 

עליך . יום מיום מסירת ההחלטה 15ר, תוך : באפשרותך לערער על ההחלטה בפני ועדת ערזכות ערעור

באפשרותך כמו כן  שיקבע,להופיע לפני הוועדה במועד ובמקום באפשרותך להגיש את הערעור בכתב ו

 יום ממועד הגשת הערר. 30החלטת ועדת ערר תינתן תוך  מטעמך. מומחהלהביא 

 

 בדצמבר 15עד   -: לסטודנטים המתחילים לימודים בסמסטר א' להתאמות בקשההמועדי הגשת 

 במאי 20עד  -לסטודנטים המתחילים לימודים בסמסטר ב'                             

 

 סטודנטהלקידום  יחידהבמידת הצורך ניתן לקבל סיוע במילוי הטופס  ב
 

 : __________ ת/חתימת המבקש  תאריך: __________
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 חוות דעת רפואית
 

 __תאריך __________     
  

 
הסטודנט _______________ בעל תעודת זהות שמספרה_________________ פנה ליחידה 

לקידום הסטודנט במכללה האקדמית צפת, בבקשה לקבלת התאמות וסיוע בלימודים על רקע בעיה 

 רפואית בתחום מומחיותך.

 

 נודה לך אם תארגן את חוות דעתך הרפואית בצורה הבאה:

 רפואית: ___________________________אנמנזה קצרה והאבחנה ה .א

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 טיפול תרופתי או טיפול אחר המומלץ על ידך: ___________________ .ב

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 השלכת הבעיה הרפואית על תפקודו של הסטודנט כתלמיד: ___________ .ג

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 : ________________________________הקושי /פרוגנוזה עתידית של המחלה .ד

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 בברכה ובתודה 

___________________ 

___________________ 

 ____________מומחה ל__ תאריך _________
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 ר התאמות בדרכי היבחנותערעור על החלטה בדב

 

 ערעור על החלטה בדבר התאמות יידון בוועדת ערר של המכללה.

סגן ו הסטודנטים, נציג היחידה לקידום הסטודנט חוג, נציג דקאנטהנציג  :חברי הוועדה כוללים

 הנשיא לנושאים אקדמיים. 

 

רפואיים שהוגשו לצורך הגשת ערעור עליך למלא טופס ערעור ולצרף מסמכים/אבחונים/אישורים 

 בבקשה המקורית להתאמות וכן, אישורים חדשים/עדכניים רלבנטיים.

 יום מיום שנודע לך עליה.  15הנך רשאי לערער על החלטת ועדת התאמות תוך 

 הנך רשאי להופיע בפני הוועדה ולהביא עמך אדם מטעמך.

 לצורך טיפול בערר עליך לחתום על טופס ויתור סודיות.

 יום מיום הגשת הערעור. 30ימסר לך ולחוג בו הנך לומד/ת תוך החלטת הוועדה ת

 

 .החלטת ועדת ערר סופית ומחייבת

 

 
 סטודנטהלקידום  יחידהבמידת הצורך ניתן לקבל סיוע במילוי הטופס  ב
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 טופס ערעור

 פרטים אישיים

 שם פרטי ומשפחה: __________     מס' ת.ז: __________  

 כתובת: ____________________   

 דואר אלקטרוני: ____________________ טלפון בבית: __________   

 טלפון נייד: __________

 

 חוגי לימוד

 וג לימוד: ________________________   שנה ________חנא הקף: תואר ראשון/שני           

 

 _________________________________________ מגבלה

 

 .אחוזי נכות  __________      זמני/ לצמיתות  1פרט/י:    

 .זכאות לסל שיקום   כן/ לא2               

 

מהן ההשלכות התפקודיות של המגבלה על לימודיך? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

פרוט ההתאמות שאושרו לך 

____________________________________________________________________ 

 

פרוט ההתאמות שנדחו 

____________________________________________________________________ 

 פרט/י את הסיבות לערעור

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 ריך: __________          חתימת המבקש: __________    תא
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 : לצורך דיון בפנייתי בוועדת ערר הצהרת על ויתור סודיות

 

 "ז ____________________תאני הח"מ _____________________________________ 

ת כל , אלוועדת ערר על התאמות בדרכי היבחנות של המכללהלמסור  לרכז/ת הוועדהבזאת  מאשר

על לימודי או הפרטים, ללא יוצא מן הכלל ובכל אופן שידרוש המבקש על מצב בריאותי או שיקומי או 

 בעבר, או כל מידע אחר. מגבלה ממנה אני סובל/ת או סבלתי כל 

התאמות משמירת סודיות רפואית וחובת הועדה היחידה לקידום הסטודנט ואת אני משחרר/ת את 

על  ת/או מידע כאמור, ומוותר לימודיהנוגע למצב בריאותי או שיקומי או ההגנה על פרטיותי בכל 

 סודיות זו כלפי המבקש, ולא תהיה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר למסירת מידע כאמור. 

 

 חתימה: ____________________
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 טופס  ויתור  סודיות
 

.  ___________________אני  _____________________    ת.ז  

 

 

מאשר להעביר כל מידע רלוונטי לטיפול בי,  המצוי ברשות מרכז התמיכה 

לצורך קידום הטיפול  ,והיחידה לקידום הסטודנט, לגורמים הנדרשים לעניין וזאת

 בפנייתי/מצבי.

 

כל מידע שיועבר למכללה במסגרת קבלתו במרכז התמיכה, יישאר בידי המכללה 

ותה אך ורק לצורך קידום הטיפול בפניית הסטודנט והטיפול כחסוי וישמש א

 במסגרתו.  

 

לא תהיה לי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר כמו כן, אני מאשר ש

 לנ"ל, לרבות טענות מכוח חוק הגנת הפרטיות ו/או כל דין אחר.

 

 

 

------------------------------------------------------------------כתובת 

____________________________________________ 

 

 

 

__________________            תאריך ________________        חתימה  
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