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 טופס בקשה לבחינות מועד ג'
 לתלמידי בית הספר להנדסאים בלבד

 טופס סמסטר ב'
 

 שם משפחה _______________  שם פרטי ________________ ת.ז. ________________
 

 כתובת ____________________________________ טלפון: _____________________
 

 ת : _________________מגמה ______________________     התמחו
 

 אני מבקש/ת בזה לאשר לי להבחן במועד מיוחד בקורס/ים הרשומ/ים מטה: 
 ו     נ      י          ם   צ       י                      שם הקורס מס'  קורס מגמה

   

 סמס א'      

  סמס' ב'    

   

 מ א'

מ  מ ב'
 א'

 ציון סופי  מ' ב'

   
 

    

   
 

    

   

 

    

 
 נימוקי הבקשה:

 
 שרתתי בצה"ל מיום ___________  עד יום _____________  )נא לצרף אשור מלואים .1

 (צו קריאה" לא יתקבל כאשור השרותרשמי * "       
 הקורס/ים הנזכר/ים הנו/ם דרישה/ות אחרונה/ות לקבלת הדיפלומה היינו, סיימתי את  .2

 ים חיוביים בכל הקורסים הנדרשים לקבלת הדיפלומה שמיעת כל הקורסים ויש לי ציונ       
 מלבד קורס זה.        

 קורסים שבחינותיהם התקיימו באותו יום ובאותה השעה:  .3
 הקורס ________________  התקיים ביום ____________  בשעה ___________ .א
 הקורס ________________  התקיים ביום ____________  בשעה ___________  .ב

 שפזתי בבי"ח במשך התקופה: ________________ )נא צרף אישור מתאים(*או .4
 _______סיבה אחרת ________________________________________________ .5

 
        ________________________________________________________________ 

 
 

    __________________                                  __________________ 

 חתימה                     יום הגשת הבקשה      
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 לא תובאנה לדיון  –*  בקשות ללא אישורים 
 תקנון בחינות מיוחדות   

 הבחינות ומועדיהן: .א
 
בחינות בכתב נערכות בשני מועדים, תלמיד חייב לגשת לבחינות מועד א' , לשלשה רבעים לפחות  .1

 במקצועות אותן למד באותה שנה.( מהבחינות 75%)
תלמיד שקיבל ציון שאינו עובר, או ציון שאינו מניח את דעתו במועד א', יכול לגשת אוטומטית    .2

 לבחינה חוזרת במועד ב' של הקורס באותה שנה )אם עבר, חובה למלא טופס "שיפור ציון"(.
 דקה )ראה להלן(, תלמיד שנכשל במועד א' ובמועד ב', או שנעדר בשני המועדים ללא הצ .3

 או שנכשל באחד מהם ונעדר בשני ללא הצדקה, לא יהיה זכאי לבחינה נוספת.  הוא יוכל       
 להירשם לאותו קורס שנית ולהבחן בו ככל תלמיד אחר. בכל מקרה לא יוכל סטודנט ללמוד       
 באותו קורס יותר מפעמיים  ולהבחן בו יותר מארבע פעמים בסך הכל )שתי בחינות לכל פעם       
 שלמד את הקורס(.      

 לתשומת ליבך! בכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע  !

 סיבות מוצדקות להיעדרות מבחינה הן:  .4
 חפיפה חלקית או מלאה במועדיהן  של שתי בחינות. .א
 ימים לפני הבחינה, 7–יום ומעלה, המסתיים פחות מ  15ת מילואים לתקופה של שרו  .ב

 או שרות מילואים בזמן הבחינה עצמה.        
 מחלה ממושכת, אשפוז בבי"ח, שמירת הריון, לידה וכדומה. .ג
 כל סיבה אחרת שהועדה תחליט שהיא מוצדקת )כגון: נישואין, אבל וכדומה(.  .ד
 

 ועד מיוחד לשם שפור ציון.בכל מקרה, לא יאושר מ   
 

 מועדי הבחינות המיוחדות .ב
 
 בחינות מיוחדות תתקיימנה במועדים הבאים:  .1

 עם הבחינות הרגילות בקורסים של השנה השוטפת. .א
 . אפריל-מרץבקורסים שאינם ניתנים בשנה השוטפת יקבע מועד מיוחד בחודשים   .ב
 ס מועד מיוחד בקורסים המהווים תנאי מעבר משנה לשנה, תאשר הנהלת ביה"  .ג

 ב' , לקראת שנת הלימודים הקרובה. -מוקדם )מועד ג'( אחרי מועדי א' ו        
 התלמידים הבאים יהיו רשאים לבקש אישור  להבחן במועדים מיוחדים: .2

 תלמידים שניגשו למועד אחד בלבד, ולא ניגשו למועד השני מהסיבות המפורטות בסעיף  .א
 ( לעיל.4א' )       

 לים את לימודיו לקראת הדיפלומה פרט לשתי בחינות בקורסים תלמיד אשר הש .ב
 אשר השתתף בהם בשנת לימודיו האחרונה.       

 ג. תלמיד אשר אושרה לו בחינה במועד שלא במסגרת הכללים האמורים בסעיף א'  .ג
 כפי שייקבעו ע"י מוסדות המכללה. חייב בתשלום דמי בחינה( לעיל יהיה 4)      

 

 ת רשות להבחן במועד מיוחד יש להגיש למזכירות ביה"ס להנדסאים כל הבקשות לקבל

 ידי הנהלת ביה"ס  להנדסאים –בצרוף האישורים המתאימים במועדים אשר יקבעו על 
 בדרך כלל תוך חודש ימים מיום פתיחת שנה"ל. אישור להבחן במועד מיוחד אינו מהווה 

 או לזכות אחרת כלשהיא )כגון:אישור לזכותו של הנבחן לקבלת הציון באותו הקורס, 
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 אם יתברר שלא נרשם לקורס או שנעדר ממנו ללא הצדקה(.
 


