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 ? מי זכאי  – יםמיוחד יםמועד
 

 (18, סימן ב', סעיף תקנון הניהול האקדמי)מתוך 
 

 
 בחינות במועד א' ובמועד ב' בלבד. המכללה מקיימתככלל,  .(א
 
 בכפוף לאמור לעיל יתקיים מועד מיוחד במקרים המפורטים להלן:  .(ב

 
בשל    מבחינה  שנעדר  הורה  סטודנט  וכן  מילואים  שירות  בשל  מבחינה  שנעדר  )א(. סטודנט  .1

 .הפסיד מועד כל בעבור אחר נוסף במועד להיבחן זכאי, זוגו בת  או בן של מילואים שירות
   , תקופת הבחינות  במהלך  במצטבר  לפחות  ימים  10  של  מילואים  שירות  ששירת  )ב(. סטודנט

  ימי  10 של מילואים שירות שירת הבחינות לתקופת הסמוך הסמסטר שבמהלך סטודנט או
מילואים   שירות  ששירת  סטודנט  או    ,במצטבר  ימים  21  או  לפחות  רצופים  מילואים

חירום  או  הבחינות  תקופת  במהלך  לפחות  רצופים  ימים  5  של  מיוחד  במצב  או  בנסיבות 
לה,  בסמסטר     , הבחינות  לתקופת  הסמוך  הסמסטר  במהלך   במצטבר  ימים  21  או  הסמוך 

שהיה  בכל   להיבחן  זכאי   בתום   נוסף  במועד,  הבחינות  בתקופת  בו  להיבחן  אמור  קורס 
  כאמור זכאות הסמסטר.    תום לאחר חודשים  יאוחר מארבעה  ולא לו בסמוך  או, הסמסטר

 . כאמור מילואים שירות זוגו שירתו בת או שבן  הורה לסטודנט גם תינתן
על אף האמור לעיל, אין בזכאות למועד נוסף כדי לשנות את זכות הסטודנט לגשת לשני )ג(.  

 .בלבד בכל קורס, בהתאם לחוקמועדי בחינה 
 

 סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדר מבחינה בתקופה של עד  )א(   .2

שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת ילד למשמורת, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר     14

 .במסגרת המועדים המקובלים במוסד
שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום  בן זוג של סטודנטית לאחר לידה  )ב(.  

 .הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במוסד

 
יוכלו להבחן במועד א' או ב' עקב שירות מילואים או עקב לידה,   סטודנטיתאו    סטודנט . (ג שלא 

 מתבקשים להודיע על כך למזכירות ולהמציא את האישורים המתאימים.  
 
להיבחן במועד מיוחד במקרים  לסטודנטים  רשאית על פי שיקול דעתה, לאשר    ועדת הסטטוס .(ד

לגשת לשני המועדים גם יחד מסיבה מוצדקת, או   סטודנטחריגים ביותר, כאשר לא יכול היה ה
 נעדר מסיבה מוצדקת במועד אחד, ונכשל במועד אחר. סיבה מוצדקת לעניין סעיף זה היא:  

בחינה, או  הימים לפני    7  -יום ויותר, המסתיים פחות מ  15לואים לתקופה של  שירות מי  .(1
 שירות מילואים בזמן הבחינה עצמה. 

 מחלה ממושכת, אשפוז בבית חולים, שמירת הריון, לידה וכד'.  .(2 
 ֵאֶבל.  .(3 
 . סטודנטיםכל סיבה אחרת בהתאם להחלטת הוועדה לענייני   .(4 

 
 מועד מיוחד לא ישמש לצורך שיפור ציון עובר.  . (ה
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