
  
 

 תקנון ונהלי בחינות 
 

 

 

 exam 059b : סימוכין

 

 
 

 
 ? מי זכאי –בבחינות הקלות והארכות זמן  

 

 (30)מתוך תקנון הניהול האקדמי, סימן ב', סעיף 
 
 
 
שנים ממועד תחילת   4: סטודנטים שעלו לארץ עד  סטודנטים עולים חדשים  .(א

  6  -שנים בתיכון ישראלי ועלו לא לפני יותר מ  3  -או שלמדו פחות מ  ,הלימודים
למעט בחינות בשפה  ,  תוספת זמן לכל משך תקופת הלימודים  25%שנים יקבלו  

 . האנגלית

 
מיעוטים  .(ב בני  יקבלו  סטודנטים  מיעוטים  בני  סטודנטים  זמן    25%:  תוספת 

 ם, למעט בחינות בשפה האנגלית.למשך כל תקופת הלימודי 
 

 ומטי ואין צורך להגיש בקשת זכאות.* הקלה זו ניתנת באופן אוט

  
למשך כל   25%יהיו זכאים לתוספת זמן של    סטודנטים בני העדה האתיופית: (.ג

 , למעט בחינות בשפה האנגלית. תקופת הלימודים
 

 * הקלה זו ניתנת באופן אוטומטי ואין צורך להגיש בקשת זכאות.

  
בהריון:סטודנטי  .(ד של    ות  זמן  לתוספת  זכאיות  לצאת    25%יהיו  ואפשרות 

   לשירותים.
 

 ההקלה תינתן בכפוף  לאישור רפואי.*  

 
גיל    (.ה מעל  ז  :50סטודנטים  לתוספת  זכאים  של  יהיו  לצאת   25%מן  ואפשרות 

 לשירותים. 
 

 * הקלה זו ניתנת באופן אוטומטי ואין צורך להגיש בקשת זכאות.

 
 : לעיל( 10)בהתאם לסעיף   למידה ישאובחנו כקשיסטודנטים   .(ו

 רק את ההקלות כדלקמן: סטודנטים אלו יקבלו  ( .1       
 מזמן הבחינה.  25%)א( תוספת זמן של עד                  

 )ב( הקלות במסגרת לימודי האנגלית כמפורט בחוברת המידע למועמדים.   
)ג( בחינה בחדר נפרד או על גבי מחשב, בהתאם להחלטת חבר הסגל הבכיר        

 הממונה.
ההחלטה בעניין ההקלות, לרבות אלו של לימודי האנגלית, תתקבל על ידי   .(2

  חבר הסגל הבכיר הממונה.

  
על    במידה וכלל הנבחנים במבחן מסויים יקבלו תוספת זמן, תינתן הארכה גם  .(ז

 נה. הארכת הזמן שנית

 
  סטודנטים בעלי בעיות רפואיות מיוחדות, שהמציאו אישור רפואי משביע רצון .(ח

  , תינתן להם תוספת זמן חודש ימים לפחות לפני מועד הבחינה, מרופא מומחה
 חבר הסגל הבכיר הממונה.  לפי שיקול דעת  או התאמות מיוחדות
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