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  ו� הלימודי�תקנ

  
  תקופת הלימודי�. 1

  
   וה� מורכבי�, )שבעה סמסטרי�(משפטי� יהיה שלוש שני� וחצי תואר במש
 הלימודי� ל   . א

  .מלימודי בחירה ומסמינריוני�, מלימודי חובה        
  

  אלא א� סיי� כל בחינותיו ומילא את יתר , "בוגר במשפטי�"לא יקבל תלמיד את התואר     .א
  .וסדלא יאוחר מאשר תו
 שש שני� מיו� תחילת לימודיו במ, י התקנותהתחייבויותיו על פ       

  
  תלמיד שלא השלי� חובותיו תו
 שש השני� האמורות יופסקו לימודיו ויהיה רשאי להירש�       . ג

  .רק לאחר שלוש שני�, א� יעמוד בתנאי הקבלה הרגילי�, מחדש       
  
  .י הדיק�"ייקבע ע, )ג(ק "מודיו כאמור בסדי� לימודיו הקודמי� של תלמיד שחידש לי   .ד
  
  .י הדיק�"שאושרה ע, א
 לא תיכלל הפסקת לימודי� מרצו�, במניי� שש השני� תיכלל תקופת השעיה  .ה

              
       

  השתתפות בלימודי�. 2
  
ת ההשתתפות בלימודי� מחייב. וסדההוראה ניתנת בכל שעות ההוראה של המ: חובת נוכחות בשיעורי�. א

כתיבת עבודות , הכנת החומר הדרוש לכ
, בתרגילי� ובסמינריוני�, )חובה ובחירה(נוכחות בשיעורי� 
  .עמידה במבחני ביניי� בכתב ובעל פה וביתר דרישות המורי�, בית

  

ולא ירשו� שיעורי� כאלה , לא ילמד תלמיד בשיעורי� המתקיימי� בשעות חופפות: זמני הוראה חופפי�  .ב
יידרש התלמיד להודיע  �התגלה בטופס הלימודי� רישו� של שיעורי� חופפי� כאמור. בטופס הלימודי�

תחליט על כ
 , לא עשה כ� בתו
 שבעה ימי� מיו� שנדרש לכ
. איזה מ� השיעורי� לא ייחשב לו
 .המזכירות ותודיע לתלמיד על ההחלטה

  

, וימנע מהפרעה להוראה תלמיד ישמור על כללי ההתנהגות המקובלי� בכיתה: כללי התנהגות בשיעורי�  .ג
 .וישמע להוראות הסגל, למחקר או לכל פעילות אחרת של או מטע� המרכז האקדמי

  .תלמיד ששמו יופיע במרש� ארבע פעמי� יורחק למש
 סמסטר. יירש� במזכירותתלמיד שימצא מפריע 
  
  

  סדרי הלימודי�. 3
  

  .דקות 45שעה אקדמית היא בת   .א

  .פ� סדירחייב להשתת$ בשיעורי� באו תלמידה  .ב

דקות  15למורה בכיתה  תלמידי�ימתינו ה, א� לא תבוא הודעה מ� המזכירות על ביטול שיעור  .ג
קיומו של �על אישיודיעו למזכירות להתפזר א
 לא לפני  תלמידי�לאחר מכ� יכולי� ה. לפחות

  .השיעור
  
  

   לימודי עזר באנגלית. 4
  

של טקסטי� מדעיי� באנגלית עד תו� לימודי  חייב להוכיח כושר קריאה והבנה רכז האקדמימב תלמידכל 
  . �"ר ואמיר"אמי, פסיכומטרי: השיבו& לרמות יעשה על פי בחינת מיו� חיצונית. ראשונהשנה 

     
  : פטור מלימוד אנגלית נית� במקרי� הבאי� 
  

 .שלמדו אנגלית כשפה זרה, בעלי תואר אקדמי מוכר .1

  .לתעודת בגרות ישראלית שהיא שוות ער
, בעלי תעודה מאר& דוברת אנגלית .2

     בהצלחה בבחינות  כי למדו שנתיי� ברמה תיכונית באר& דוברת אנגלית ועמדו, � המוכיחי�תלמידי  .3
  .הבגרות במוסד אשר שפת ההוראה בו היא אנגלית              

    " פטור"והשיגו " מתקדמי�"כי סיימו ועמדו בהצלחה בקורס לאנגלית ברמת , המוכיחי� �תלמידי .4
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  .במוסד מוכר להשכלה גבוהה באר&             

 .ומעלה 134 ציו�, תלמיד שהשיג בבחינה הפסיכומטרית בתת המבח� לאנגלית .5
  

  
  
  קורסי�  ועבודות. 5
  

באתר שינויי� ועידכוני� מתפרסמי� . בשנתו�המופיע ככלל מתקיימי� הקורסי� לפי הפרוט   .א
כגו� מפאת שירות , י� צפויי�/ול שיעורהמורי� נקראי� להסדיר מבעוד מועד ביט. האינטרנט
, בלתי צפוי ולהודיע בהקד� האפשרי על ביטול שיעור; י מילוי מקו� או שיעורי השלמה"מילואי� ע

  . כגו� מפאת מחלה
  

להתייעצות ע� תלמידי� בשעות קבלה  רכז האקדמיבמהל
 שנת הלימודי� יהיו המורי� זמיני� במ  .ב
ל ימסרו המורי� מספרי טלפו� בה� נית� יהיה "נסיעה לחובתקופת הפגרה וכ� לקראת . שבועיות

  .או כתובת/להשיג� בצורה סבירה ו
  

המשקל יהיה זהה לכל ) ז"נ(לכל קורס נית� משקל המתבטא בנקודות זכות  :משקל קורס  .ג
  .ללא קשר לשנת הלימוד או לחוג שהתלמיד משתיי
 אליו, קורסב התלמידי�

  

כל שעה שבועית סמסטריאלית . היק$ השעות של הקורס ז נעשית לפי"הקצאת נ: נקודות זכות  .ד
ז "נ 6השתתפות בסמינר וכתיבת עבודה סמינריונית מקנה . ז אחת"מזכה את התלמיד בנ) ס"שש(

  .בלבד

  

אי . היא חובה, סמינריוני�, תרגילי�, השתתפות התלמידי� בשעורי�: בקורסי�חובת השתתפות   .ה
תלמיד אשר ייעדר  .ד את זכותו לגשת לבחינות הסיו�השתתפות סדירה בלימודי� שוללת מ� התלמי

  .חייב להשלי� את החומר שהחסיר) אבל, מחלה, מילואי�(ת מוצדקות מהקורסי� מסיבו
  

  .תינת� בקורסי� שייקבעו מראש ויצויינו בשנתו�" סיי�"או " נכשל", "השלי�": הערכה  מילולית  .ו
  

נית� להעביר . מעבר למכסת הקורסי� הנדרשתוהוא  הינו קורס שנית� עליו ציו� סופי: קורס עוד!  .ז
  .קורסי� לעודפי� רק לאחר סיו� התואר

  
, קורסי� שמתקיימי� במהל
 הקי& ומסתיימי� לפני תחילת שנת הלימודי� החדשה: קורסי המש"  .ח

קורסי� שמסתיימי� אחרי תחילת שנת הלימודי� . כקורסי� של שנת הלימודי� הקודמת ירשמו
  .של אותה שנהירשמו כקורסי� , החדשה

  

היה ילא  וסדהמ. נית� להגיש עבודות סמינריוניות באמצעות המזכירות בלבד: עבודות סמינריוניות  .ט
  .הורלעבודות שיוגשו ישירות למ אחראי

  

ה לדאוג כי כל ורעל המ, תרגילי�/י� להגיש עבודותתלמידבקורסי� בה� נדרשי� ה: מת� עבודות  .י
המורה ימסור את הציוני�  .ועיי� לפני מועד ההגשהי� לפחות שבתלמידתרגיל יחולקו ל/בודהע

במקרי� מיוחדי� רשאי הדיק� לאשר הארכה למש
 זמ� . והעבודות עצמ� תו
 חודש ממועד ההגשה
  .בדיקת העבודות

  

סמינר תו
 חודשיי� /המורה ימסור ציו� על עבודת סיו� קורס: סמינר/בדיקת עבודת סיו� קורס  .יא
  .הגשת העבודה מיו� 

  

 בשו� מקרה לא נית�. העבודות תוגשנה דר
 התאי� המיועדי� לכ
 בלבד :עבודה נוהל הגשת  .יב
 .לודא קבלת עבודתו במזכירות תלמידבאחריות ה.  ובאימייל בפקס  להגיש עבודות

הוגשה בכתב  ,על פי שיקול דעת המורהשעבודה . תלמיד יגיש את עבודתו בכתב יד קריא או בדפוסה
מורה . בהדפסה, לחלופי�, והוא יגיש אותה שנית בכתב יד קריא אותוחזר לתלמיד , יד שאינו קריא

העבודות יוגשו ע� מספר תעודת זהות בלבד  .רשאי לחייב תלמיד להגיש את עבודתו מודפסת
�  .עבודה בשני קורסי� שוני�אותה חל איסור על הגשת  .המהווה שער, שירש� בד$ הראשו

  

ה וריש לפנות ישירות למ. ת המועדי� להגשת עבודותמטפלת בדחייאיננה המזכירות : דחיית עבודות  .יג
  . בכתברגל מתאו /ו

  

וימסור אותה לבדיקה , של העבודה שהוא מגיש שמור לעצמו העתקהתלמיד חייב ל: אבדה עבודה  .יד
  .בד� העבודה המקוריתואבמקרה של 
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די עבודות שלא תילקחנה על י. עבודות תוחזרנה לתלמיד באמצעות המזכירות :ותשמירת עבוד  .טו
  .תושמדנהלאחר מכ� , חודש לאחר פרסו� הציו�מהתלמיד תישמרנה לא יאוחר 

  
בכל הסתייגות נית� . לא נית� להגיש ערעור על עבודות ותרגילי�: ערעורי� על עבודות ותרגילי�  .טז

  .ה בשעות הקבלהורלפנות למ

  
  
  בתוכנית הלימודי� שינויי�. 6
  

 עדו' של סמסטר א שניעד סו$ השבוע ה תר האינטרנטבאמצעות א תלמידו על ידי השעשינויי� לקורסי� י
לאחר המועד המותר לשינויי�  .וי הוא על בסיס מקו� פנוי בקורסהשינ .' של סמסטר ב שניהשבוע הסו$ 

' נית� יהיה להקטי� את מכסת הלימודי� או לבטל קורסי� למעט קורסי� של סמסטר ב לא' בסמסטר א
  .'במועד השינויי� לסמסטר ב

  
  נותבחי. 7
  

של קורס  'אמועד : הבחינות ייערכו בשני מועדי�, קורסי� שמתקיימות בה� בחינות: מועדי בחינות  .א
 � ושל קורס שהסתיי� בסמסטר השני , יתקיי� בחופשת הסמסטר, ראשו�השהסתיי� בסמסטר 

 . במש
 החופשה השנתית

 

 .לכלל המסלולי�הבחינות יתקיימו בדר
 כלל בשעות הבוקר   .ב
  

  .'אלמיד להשתת$ בבחינות במועד חייב ת �ככלל   .ג
  

במהל
 הסמסטר השני לגבי קורסי� , 'אלבחינה יתקיי� לאחר מועד ) 'מועד ב(מועד נוס$   .ד
. 'ובמהל
 החופשה השנתית לגבי קורסי� שנתיי� וקורסי� מסמסטר ב' בסמסטר א      שהתקיימו 

בקורס . פשת הפסחבחו 'בראשו� עשוי להתקיי� מועד הבחלק מ� הקורסי� שהסתיימו בסמסטר 
 'אבו זמנית ע� מועד ' סמסטר אשל הקורס מ 'ביחול מועד , החוזר בשני הסמסטרי�, סמסטריאלי

  .'סמסטר בשל הקורס המתקיי� ב
  

בי� מחמת , זהא� נבצר מתלמיד לגשת למועד  .של הקורס שהשתת$ בו 'אהתלמיד ייבח� במועד   .ה
ובי� מחמת ) רסי� שוני� שהתלמיד חייב בה�בחינות חופפי� בקו יכגו� מועד( וסדהמאילוצי� של 

של  'ברשאי לגשת למועד  .'בהוא רשאי לגשת למועד , )אבל, מחלה, מילואי�(אילוצי� אישיי� 
, על תלמיד כאמור להודיע על כ
 מייד, 'א קורס ג� תלמיד אשר רוצה לתק� ציוני� שקיבל במועד 

  . למזכירות תלמידי�, 'ע� קבלת ציו� הבחינה של מועד א
  

תלמידי�  .אינה זכות אוטומטית קורסהרשות להבח� פעמיי� ב – )'מועד ג(מועד בחינה מיוחד   .ו
ג� תלמידי� . אינ� זכאי� למועד בחינה מיוחד', ונבחנו במועד ב' שנבצר מה� להבח� במועד א

  .אינ� זכאי� להבח� במועד בחינה מיוחד', מה� להבח� במועד ב ונבצר' שנבחנו במועד א
  

  :לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק במקרי� מיוחדי� כמפורט להל� האפשרות
 :בגלל שירות מילואי�להבח� תלמידי� שנבצר מה�   .1

  ).'או ב' א(ששרתו בשירות מילואי� פעיל באחד ממועדי הבחינות תלמידי� *                   
 .בתקופת הלימודי�) טברבמצ(ימי� ומעלה  21ימי� רצופי� או  14ששרתו תלמידי� *                   

  ה� זכאי להבח� במועד ימי� ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיי� לפני 4מי ששרת *                
בכל בחינה שתתקיי� בטווח מספר ימי� מתו� שירותו על פי הנוסחה , בחינה   נוס$

�  .0.8מספר ימי מילואי� כפול : כלהל
  

זכאית , ועות לפני בחינה ולא השתתפה בבחינהתלמידה שילדה בתקופה של עד שלושה שב  .2
  .למועד מיוחד

  
 .במקרי� נוספי� לשיקול דעת הדיק� בלבד  .3

  
 .כי תלמיד איננו רשאי בשו� מקרה להיבח� בשלושה מועדי� באותו קורס שאליו הוא רשו�, יודגש
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ימי� לפני תוגשנה לא יאוחר משבוע , קורס ובחינות סו$ בקשות למועד מיוחד של בחינת ביניי�  .ז
במידה שלא יוגשו בקשות עד שבוע לפני . מיוחד ותלווינה בהצגת אישורי� מתאימי�הקיו� המועד 
 .לא תתקיי� בחינה, מועד הבחינה

 

עד (תלמידי� שאושרה לה� בחינה במועד מיוחד ולא הופיעו לבחינה מבלי להודיע על כ
 מראש   .ח
 .יקבלו ציו� אפס בבחינה, )שבוע לפני מועד הבחינה

  

  .ג� א� הוא נמו
 מהציו� הקוד�, בחינה הוא הקובע/הציו� המאוחר יותר בקורס  .ט
  

בהצגת אישורי�  ,האפשרות להבח� במועדי� מיוחדי� מוגבלת לשתי בחינות בלבד בשנת לימודי� אחת
  .מתאימי� ובהתא� לנהלי�

  
ג� א� לא קיבל         , �ליו� הציונימג, תלמידשאליה� נרש� ה, בשו� מקרה לא נית� להשמיט קורסי�.  י     

  .ציו� סופיבה�  
  

אלא , בסו$ כל שנת לימודי� נערכות בחינות מעבר בקורסי� הנלמדי� באותה שנה: בחינות מעבר .יא
  .נקבע אחרת א�

  
רה בקורס מסוי� במש
 שנת הלימודי� ותלמיד שלא מילא אחר דרישת המ: שלילת הזכות להבח� .יב


לא יהיה רשאי להבח� בשני המועדי� , ר לו לגשת לבחינת המעברהמורה שלא להתי החליט ובשל כ
המורה רשאי ג� להחליט שעל . ויהיה עליו ללמוד את הקורס מחדש בהתא� לתקנות, שבאותה שנה

  .בלבד 'ב התלמיד להבח� במועד
  

  בחינות ביניי� .יג
  . דכמועד מיוחהמועד השני מוגדר , אחד בלבד מועדבחינות הביניי� ל. 1          
  במקרי� בה� משקל בחינת הביניי� עולה  .מהציו� הסופי 25%משקל בחינת הביניי� לא יעלה על . 2          

  .יתקיימו שני מועדי�, 25%על               
           במועד הראשו� או שנבח� ומעוניי� לשפר יוכל לעשות זאת במועד ביניי� התלמיד שלא נבח� בבחינת              

מועד זה יחשב כאחד משני המועדי� המיוחדי� שבה� רשאי תלמיד להבח� ). מועד מיוחד(ני הש
  .בשנה

  
רק במקרי� חריגי� אלא  ,בחינות בעל פה רכז האקדמילא מתקיימות במ ,ככלל: בחינות בעל פה .יד

נוס$ מורה המקצוע ומורה , תיער
 בפני שני מורי�, בעל פה הבחינה שאושר. ובאישור הדיק�, במיוחד
�  .שיקבע על ידי הדיק

  
תלמיד שכתב ידו אינו קריא יפנה בכתב על מנת לקבל אישור לשיכתוב : בחינות בכתב בלתי קריא .טו

בי� על , לפי בחירתו, או להדפסה, צילו� של הבחינה יינת� לתלמיד להעתקה בכתב יד קריא. בחינות
התלמיד יצהיר כי . מיו� הבחינהלהחזיר את השכתוב שבוע  תלמידעל ה. ידיו ובי� על ידי אחר

ייחשב , לא הוחזר השכתוב במועד. הבחינה המועתקת היא העתק מדוייק של הבחינה המקורית
  ".נכשל"הדבר כאילו צויי� עליה בהערה מילולית 

  
כ בשנתו� ובאתר האינטרנט בתחילת "מפורסמי� בדתאריכי הבחינות : פרסו� מועדי הבחינות .טז

  .י� יפורסמו באתר האינטרנט במהל
 השנההמועדי� המיוחד. השנה
  

  :תלמיד יורשה להשתת$ בבחינה בתנאי� המפורטי� להל�: תנאי� להשתתפות בבחינה .יז
  ;לא נית� לרשו� קורס בדיעבד, הקורס רשו� בתכנית הלימודי� שלו.  1
  ;הוא מילא את הדרישות האקדמיות של הקורס. 2
  ;מזהההוא הציג בכניסה לאול� הבחינה תעודה . 3
  .עמד בתנאי תשלו� שכר הלימוד . 4

  
על התלמידי� לקיי� את כל הוראות ההתנהגות החלות עליה� בזמ� בחינה : התנהגות בזמ� בחינה .יח

תלמידי� . ולהישמע להנחיות המשגיחי�" טוהר הבחינות"תו
 כדי שמירה על , לפי תקנו� המשמעת
  . שיעברו על ההוראות יועמדו בפני ועדת משמעת

  
עליו . דקות לפני תחילת הבחינות 15על התלמיד להיות בכניסה לאול� הבחינות : ניהול הבחינה .יט

זהותו של התלמיד תיבדק בכניסה  .לשבת באול� שנקבע לו ברשימת הנבחני� שעל לוח המודעות
וזהותו ייבדקו  תעודתו .תעודה מזההבכניסה לאול� יוודאו המשגיחי� שברשות התלמיד יש . (לאול�

  ).הל
 הבחינהבמ
  

תלמיד שאיחר לבחינה לא יהיה  .דקות לא יורשה להבח� בבחינה 30 �תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ. כ
כניסתו תתאפשר עד חצי שעה לאחר תחילת המבח� וזאת בתנאי שא$ . לקבל את זמ� האיחור  זכאי 
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   .תלמיד לא יצא מהבחינה
  
 להעביר , לפי שיקול דעתו, המשגיח רשאי. גיחי�התלמיד ישב כפי שיפורס� ובהתא� להוראות המש .כא

  .תלמיד ממקומו למקו� אחר בכל עת
  

  
אלא א� כ� ניתנה רשות מפורשת לכ
 בשאלו� הבחינה ', בספרי� וכו, אי� להשתמש בבחינה במחברות. כב

  . כל החפצי� ירוכזו באול� הבחינה בהתא� להוראות המשגיחי�"). ספרי� פתוחי�("
  

  .תר הכנסת מחשב לבחינהבשו� מקרה לא תו
  
 וכ� ירשו� זאת על גבי , לקראת הבחינה יודיע המורה מהו חומר העזר המותר לשימוש בבחינה: חומר עזר .כג

   .ב"פתקי� וכיו, חומר עזר יותר לשימוש בתנאי שאי� בו כל רישומי�. שאלו� הבחינה
  

דקות לפחות אחרי חלוקת  30ור אלא כעב, תלמיד לא יורשה לעזוב את אול� הבחינה מסיבה כלשהי. כד
וייחשב כמי , עליו להחזיר למשגיחי� את השאלו� ואת מחברת הבחינה, במקרה כזה. שאלוני�ה

  .שהשתת$ בבחינה
  

מבחני� ב. בשו� מקרה של עד שעתיי� לא תותר יציאה לשרותי�במבחני� : כללי� ליציאה לשירותי� .כה
בכל מקרה יש להימנע . המשגיחי�ל פי החלטת תנת� יציאה מבוקרת ע ,שאורכ� עולה על שעתיי�

  .הנבחני� בכיתה מלהפריע לשאר
  

  !יענש באופ� חמור ביותר, שיתפס בעבירת העתקה תלמידעל פי החלטת ועדת הוראה 
  
  .אסור לנבחני� לשוחח ביניה� או להעביר חומר כלשהו זה לזה. כו
  

 אי� לרשו� .קורת על מחברת הבחינההנבח� ירשו� את מספר תעודת הזהות כולל שתי ספרות הבי. כז
הנבחני� יניחו את תעודות הזיהוי שלה� על השולח� לפני . במחברת הבחינה ש� או סימ� אחר לזיהוי

  .תחילת הבחינה
  
טיוטה . אי� לכתוב בשוליי�. על עמוד אחד של כל ד$, בכתב ברור ונקי, יש לכתוב את התשובות בעט. כח

ותימחק בצורה ברורה לפני מסירת ) של מחברת הבחינה בלבד(תיכתב רק על צידו השני של הד$ 
  .אסור לתלוש דפי� מ� המחברת". טיוטה"בראש עמוד הטיוטה יכתוב התלמיד בבירור . הבחינה

  
  .יגיש המשגיח תלונה לועדת המשמעת, במקרה של הפרת ההוראות והתקנות. כט
  
ולעזוב בשקט , למשגיח) א� יידרש, הבחינהובכלל זה שאלו� (ע� סיו� הבחינה יש למסור את המחברת . ל

  .את אול� הבחינה
  
המוסמ
 יהיה באול� הבחינה ככל הדרוש להבהרת /המורה :נוכחות המורה או המוסמ" על ידו בבחינה .לא

במועד . להשיב על שאלות התלמידי�, ויהיה זמי� בקרבת מקו� בכל מהל
 הבחינה, שאלות הבחינה
  .ל המורה או המוסמ
המיוחד לא חלה חובת נוכחות ע

  
בחינה ארוכה יותר . אלא באישור הדיק�, שעות 3מש
 הזמ� המוקצב לבחינה לא יעלה על : מש" הבחינה .לב

זאת למעט הבחינה לתלמידי� שאינ� דוברי . והחלק השני יתקיי� לאחר הפסקה, משלוש שעות תפוצל
  .מש
 זמ� הבחינה יצוי� על גבי שאלו� הבחינה. עברית

  
תלמידי� שאינ� שולטי� בעברית משו� שלא למדו בבית : ות לתלמידי� שאינ� דוברי עבריתהתאמ .לג

ואשר מבקשי� לקבל בשל כ
 תוספת זמ� , ספר או באוניברסיטה ששפת ההוראה בה� היא עברית
בסמו
 ככל האפשר לאחר קבלת� , יפנו בכתב לדיק� באמצעות המזכירות, לכתיבת בחינותיה�

 .ללימודי�
  

 התלמידי� כאמור שהתקבלו ללימודי� יהיו זכאי� לתוספת זמ� של רבע שעה על כל שעת בחינה בשנ        
בחינה ובשנה ה לכלבשנה השניה ללימודיה� יקבלו תוספת זמ� של רבע שעה  . ללימודיה� ונההראש

  .למעט תלמידי� המשתייכי� למנהל הסטודנטי�, השלישית והרביעית לא תינת� הארכת זמ� בבחינות
  

הדיק� רשאי לפטור מתקנה זו בחינות  . מחברות הבחינה תועברנה לבדיקה בעילו� ש�: בדיקת הבחינות. לד
מיו�  שלושה שבועותהמורה ימסור את הציוני� למזכירות תו
  .כשהנסיבות מצדיקות זאת ,מסוימות

האמור  מורה. במקרי� מיוחדי� רשאי הדיק� לאשר הארכה למש
 זמ� בדיקת הבחינה .קיו� הבחינה
או במקרה של )  'ב� זוג וכו, אח, הורה, בת, ב�(לתת ציו� בבחינה או עבודה לתלמיד שיש לו קשר אליו 

י "י מורה אחר או ע"ימסור את העבודה לבדיקה ע, לפי שיקולו, יפנה אל הדיק� אשר, ניגוד ענייני�
  .מורה נוס$ או ינקוט כל אפשרות אחרת הנראית לו 
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בי�  יוצע לו לבחור ,חר שהובהר סופית כי מחברת הבחינה של התלמיד אבדהלא: אובד� בחינות .לה

  : האפשרויות הבאות
  :יוצע לתלמיד לבחור באפשרויות הבאות, לפני שנית� עליה ציו� במקרה של אובד� מחברת

  .לגשת לבחינה חוזרת. 1 
 2 . �  ).ציו� מילולי" (השלי�"לקבל ציו
    ובתנאי שהמורה או ועדת , א� היו כאלה, החלקיי� באותו הקורסלקבל ציו� על סמ
 ממוצע ציוניו . 3 

     
  .ההוראה הסכימו לכ

  
  :יוצע לתלמיד לבחור באפשרויות הבאות ,ה ציו�ילעאובד� מחברת לאחר שנית� במקרה של 

  .השארת הציו� על כנו. 1
  .לגשת לבחינה חוזרת. 2
  
. ג� א� התלמיד אינו מעוניי� לערער נת המידעבתחבחינה המחברות  אתנית� לראות שמירת בחינות  .לו

לאחר מועד זה תושמדנה . חודשי� מתו� המועד שהוקצב לערעורי� 3ישמרו במש
 מחברות הבחינה 
  .המחברות ללא כל הודעה נוספת

  
  
  

  ציוני�. 8
  
 .פימ� הציו� הסו 30%שמשקלו יגיע עד כדי , רשאי המורה לקבוע במקצועו ציו� חלקי: ציוני� חלקיי�. א

  .להגדיל את משקלו של הציו� החלקי, במקרי� מיוחדי�, ורהבאישור הדיק� יוכל המ
  
רשאי המורה להחליט על מת� ציו� , בשיעור בו לא יינת� ציו� חלקי עבור השתתפות: )בונוס(ציו� מיטיב . ב

ציו� הסופי נקודות והוא יתווס$ ל 7ציו� מיטיב לא יעלה על  .מיטיב לתלמידי� שהצטיינו במהל
 השיעור
  ). נקודות 100עד לשיעור של (במקצוע 

  
מ� הציו� הסופי  40%ה להחליט על מת� ציו� מג� עבור השתתפות טובה עד כדי וררשאי המ: ציו� מג�.ג

  ).100מתו
 (נקודות  45 �ובלבד שציונו של התלמיד בבחינה לא יהיה נמו
 מ ,במקצוע
  
ומטרת� לשמור על אחידות בסיסית בציוני הקורסי� כללי התיקנו� נקבעו בועדת הוראה : תיקנו�. ד

  .מידע מפורט יותר על כללי התיקנו� נמצא בתחנת המידע באתר האינטרנט. השוני�
  
מה� חובותיה� בקורס ומהו משקל� , בתחילת הקורס, המורה יודיע לתלמידי�: ציו� סופי בקורס. ה

בחינות , י� ניתני� על סמ
 עבודות ביתהציוני� הסופי. היחסי של חובות אלה בקביעת הציו� הסופי
  . ורהבחינות ביניי� ודרישות מיוחדות של המ, השתתפות בלימודי�, מעבר

  
  .ת סו! קורס בעבודהלא נית� להמיר בחינבשו� מקרה 

  
, בלבד' לשפר ציו� במועד ב יוכל, המבקש לשפר ציו� באותה שנה בה למד את הקורס תלמיד: שיפור ציו�. ו

יוכל לשפר ציו� בשנת הלימודי�  זהשלא יוכל לגשת למועד  תלמיד. א נועד לשיפור ציו�מועד מיוחד ל
  .בחינה הוא המחייב ג� א� הוא נמו
 מהציו� הקוד�/יותר בקורס הציו� המאוחר .הבאה

המבקש לשפר ציו� בשנה שלאחר מכ� יוכל לבחור א� ברצונו לשפר את כל המטלות בקורס או  תלמיד   
שקלול הציו� יהיה בהתא� לשקלול , במידה שבחר לגשת רק לבחינה הסופית. הסופית לגשת רק לבחינה

מועד מיוחד לא , בלבד' ב� ו' נית� לשפר ציו� רק במועדי א. את הקורס תלמידשנעשה באותה שנה בה למד ה
�  .נועד לשיפור ציו

היא על , פר את ציונוכ
 שיהיה תוא� לחומר הנלמד בשנה בה הוא מבקש לש, האחריות על השלמת החומר   
  .לפנות למזכירות ולחתו� על טופס בקשה לשיפור ציו� תלמידעל ה .התלמיד בלבד

  
לגשת  60�70בי�  הסופי בקורס נע ושציונ  תלמיד יוכל, במקצועות החובה בלבד � שיפור ושמירה על ציו� מג�

או /ו' מועד ב. 60ציו� מג� ישמר לו בכל מקרה , יכשל תלמידבמידה וה. ואת ציונ ולשפר בשנה לאחר מכ�
פעמי� בלבד  3נית� יהיה לממש הסדר זה . מיוחד באותה שנה שבה נלמד הקורס אינ� נכללי� בקטגוריה זו

  .במהל
 התואר כולו
  
לא יקבל ציו� , תלמיד שניגש לבחינה בלי שהיה זכאי לכ
 .בתחנת המידעהציוני� יפורסמו : פרסו� ציוני�. ז

לא יפורסמו עד תו� הברור  , מבחני� של תלמידי� החשודי� בהעתקה/רגילי�ת/עבודות ציוני .בבחינה
  .המשמעתי בעניינ�

  
  סול� הציוני�. ח

  95�100       מעולה
  85�94   טוב מאוד
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  75�84             טוב
  65�74   כמעט טוב

  60�64        מספיק
  0�59           נכשל

  
  
  

    
   :ערעורי� על ציוני בחינות. ט
המתרגל פגישת הסבר על / ה ורבמקצועות החובה המשפטיי� יקיי� המ �פתרו� כתוב /ברי�מועד הס. 1

תלמיד השוקל הגשת ערעור זכאי לראות את מחברתו על פי  .פרס� פתרו� כתובי או לחילופי� הבחינה
הערות בגו$ הבחינה (פה �ובמידת האפשר לקבל מהמורה הסבר בכתב או בעל, באתרהמועדי� שיפורסמו 

 �רק א� , תלמיד רשאי לערער על ציוני בחינה, במידה ויתקיי� מועד הסברי� ).כדי� הסבר בכתבדינ
  :מילא את התנאי� הבאי�

  .נכח במועד ההסברי�. א
  . מתרגל/ ה ורבסיו� מועד ההסברי� החזיר את המחברת המקורית למ. ב
  
אלא א� נאמר , הבחינות באתרפרסו� תו
 שבוע ימי� מיו�  ,בעילו� ש� דר
 תחנת המידעהערעור יוגש . 2

נימוקי הערעור יתייחסו א
 ורק לתוכ� . יפרט התלמיד את נימוקיו להגשת הערעור ערעורב, אחרת
אי קבלת הערעור תגרו� קשיי� : יש להימנע מנימוקי� אחרי� שאינ� שייכי� לעניי� כגו�. הבחינה

   .ב"להתכונ� לבחינה וכיומיוחדי� למערער או שנסיבות אישיות או אחרות מנעו בעד המערער מ
  

  !ערעור לא מנומק לא יבדק
  
לא יהיה זכאי , מכל סיבה שהיא, תלמיד שהוציא את מחברת הבחינה מהכיתה בה מתקיי� מועד הסברי�. 3

  .ג� א� נעשתה טעות חישוב, להגיש ערעור
  
יה ציו� הציו� שייקבע לאחר הבדיקה יה, לבדוק את הבחינה מחדש המורההחליט  �ה ורהחלטת המ. 4

דר
 תחנת תימסר לתלמיד  המורההחלטתו המנומקת של ). ג� א� הוא נמו
 מהציו� הקוד�(הבחינה 
  . תלמידעד החלטתו ישאר בתוקפו הציו� שעליו ערער ה, המידע

  
בערעור יפרט התלמיד ג� את . רשאי להגיש את ערעורו לדיק�, תלמיד הסבור כי קופח מטעמי� אישיי�. 5

  .ו לפנות ישירות לדיק�הסיבות שהניעו אות
  
א� בחינה או  הדיק� רשאי לשלול את אפשרות הערעור בבחינה א� הציו� נית� על ידי יותר מבוח� אחד. 6

 �אי� זכות ערעור על ציו� של בחינה בעל פה שנערכה "). אמריקאית"בחינה " (ברירה"היא בצורת שאלו
  .במעמד של יותר מבוח� אחד

    
המערער ציי� את שמו על גבי טופס הערעור או מחברת הבחינה או הבהיר את  הערעור ידחה על הס$ א�. 7

  .זהותו בדר
 אחרת או א� הערעור מתבסס על נימוקי� שאינ� רלוונטי� לבחינה
  
  

  הכרה בקורסי�. 9
  
יוכל להגיש בקשה להכיר בלימודיו , רכז האקדמיקורס הנדרש במ ,במוסד אקדמי מוכרלמד ש תלמיד. א

א
 לא יאוחר , יש להגיש לפני תחילת הקורס, בצירו$ האישורי� המתאימי�, להכרה בקשה. הקודמי�
אישור הבקשה או דחייתה היא . תלמידי�הבקשות יימסרו באמצעות מזכירות . משבועיי� לאחר פתיחתו

�  .אשר רשאי להתייע& ע� מורה המקצוע או ועדת ההוראה, בסמכותו של הדיק

  
בפקולטה או מכללה אחרת בקורסי� משפטיי� רק א� נלמדו  ד יכירהמוס: הכרה בקורסי� משפטיי�. ב

היק$ , וזאת לאחר בדיקת הסילבוס ,והתלמיד היה תלמיד מ� המניי� בפקולטה זו, למשפטי� באר.
 3 �ובתנאי שהקורס נלמד ב , הדרישות האקדמיות, זהות המורה, הציו� שנית� בקורס, שעות ההוראה

  . ה להכרה בקורס תוגש בכתב לדיק�בקש. השני� שקדמו לבקשת ההכרה
  
קורסי� שנלמדו . מרכז האקדמיציו� ממוצע משוקלל יחושב רק על סמ
 קורסי� שנלמדו במסגרת ה .ג

  .לא ייכללו בחישוב הציו� הממוצע המשוקלל, המרכז האקדמיי "במוסד אחר והוכרו ע
  
  .שכר לימודהנחה מפטור מקורסי� אינו מזכה ב. ד
  
בקורסי� שניתנו  תלמידרשאי להכיר בלימודיו של , הדיק�: לשנת לימודי� מתקדמת חדש תלמידקבלת . ה

לצור
 . י הדיק�"או ציו� אחר שיקבע ע, לפחות" עובר"א� קיבל בקורסי� אלה ציו� , במוסדות אחרי�
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 .רכז האקדמיתיבדק מידת ההתאמה של הקורסי� שנלמדו במוסדות האחרי� לקורסי� הניתני� במ, כ
במוסדות  ואשר נלמדו על ידי, את רשימת הקורסי� שהוכרו לו, כזה תלמידלגבי כל , � בכתבהדיק� יסכ

  .סיכומי� אלה יוכנסו לתיקו האישי. תלמידויפרט את תכנית הלימודי� המחייבת את ה, השכלה אחרי�
  
  
  
  
  
  

  פסקת הלימודי� וחידוש�ה. 10
  
 , הלימוד אחר שנרש� ושיל� את שכרל, תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו או שלא להתחיל בה�. א


  . יגיש לדיק� בקשה בכתב שבה יפרט את הטעמי� לכ
      הפסיק . לפי התנאי� שקבע מרכז האקדמיתהיה חזרת התלמיד ללימודי� ב, אישר הדיק� את הבקשה

� וא� ירצה לשוב וללמוד יהא דינו לכל, וסדיתבטלו לימודיו במ, תלמיד את לימודיו ללא אישור הדיק
על תלמיד החוזר ללימודי� יחולו הוראות  .'דבר ועניי� כדי� כל מועמד חדש המבקש להתקבל לשנה א

  .התקנוני� הנוגעי� לשנה שאליה מצטר$ התלמיד ע� חזרתו
  
   לא תאושר  .במקרי� מיוחדי� ובתנאי� שיקבעו על ידו רשאי הדיק� לאשר בדיעבד הפסקת לימודי�. ב

  .מילא אחר תנאי המעבר משנה לשנה הפסקת לימודי� לתלמיד שטר�
 
  עמד בהצלחה בבחינות המעבר והיה זכאי לעבור  , לפחות, תלמיד שסיי� שנת לימודי� שלמה. ג
  יהיה זכאי להמשי
 בלימודי� על פי שיקול דעת הדיק�  � לשנה הבאה בשעת הפסקת לימודיו    

   .ובתנאי� שיקבעו על ידיו
לימודיו לתקופה העולה על  של תלמיד שהפסיק את  מרכז האקדמי� בהדיק� יקבע את די� לימודיו הקודמי

  .שנה אחת

  
  חזרה על קורס. 11
  
באישור הדיק� רשאי תלמיד לחזור פע� אחת על קורס בשנה או בסמסטר : הרשות לחזור על קורס. א

לש� כ
 על התלמיד . שלאחר שנת הלימודי� שבה למד את הקורס לראשונה ובה נית� הקורס בשנית
  .חזור ולרשו� בטופס הלימודי� ולשל� שכר לימוד בהתא�ל
רשאי הדיק� להסתמ
 על שיקולי� , כאמור לעיל, בקשת תלמיד לחזור על קורס בהחלטה שלא לאשר     

קורס מוגבל : כגו�(וכ� שיקולי� מינהליי� ) תלמיד למד כבר קורס מתקד� יותר: כגו�(אקדמיי� 
  .)משתתפי� או עדיפות לתלמידי� אחרי�

  
  .  תלמיד שנכשל בקורס חייב לחזור ולמלא אחר החובות השוטפי� בקורס: פטור מחובות שוטפי�. ב
  
  .אפילו הוא נמו
 מהציו� המקורי, הציו� המאוחר יותר הוא המחייב  :ציו� הקורס. ג
  

הדיק� רשאי לקבוע קורסי� בה� ייאסר על התלמיד לחזור על : הגבלת זכות החזרה בקורסי� קיימי�  .ד
הדיק� רשאי להגביל את מספר הקורסי� עליה� רשאי תלמיד לחזור . רס א� נבח� בו בשני מועדי�הקו

 .במהל
 הלימודי� לתואר
  

והוא עשוי , על בסיס מקו� פנוי בלבדלקורס חוזר ידי המזכירות �ישוב& על ,תלמיד שנכשל בקורס חובה  .ה
  .להיות משוב& שלא במסלול או בשעות הרצויי� לו

  
    

  
  

  מעברתנאי . 12
  
יגדיר את רשימת הקורסי� , לפי הנחיות ועדת ההוראה, הדיק�: רשימת הקורסי� והציוני� הנדרשי�. א

הנדרש בקורסי� ) או למעלה מזה 60(שתלמיד חייב להשתת$ בה� בכל שנת לימוד ואת הציו� המינימלי  
   .מוסדכדי שהתלמיד יורשה להמשי
 בלימודיו הסדירי� ב ,אלה

  
שהשיג בשנת לימודיו הראשונה ממוצע , תנאי להמש
 לימודיו של תלמיד הוא: המינימלי ממוצע הציוני�. ב

  .בטופס הלימודי� רכז האקדמיבתוכנית הלימודי� שאושרה על ידי המלפחות  60ציוני� של 
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) בקורס 60ציו� (תלמיד שלא השלי� בציו� הנדרש ', ק ב"על א$ האמור בס: 'לשנה ב' תנאי מעבר משנה א. ג
או כלל לא דיני עונשי� ותורת משפט , דיני חוקה, דיני חוזי�: מ� הקורסי� הבאי�שלושה קורסי�  ותבלפח
�  .מוסדיוכל להמשי
 וללמוד בלא ' וב' במועדי א, נבח

  
  ציו� משוקלל כתנאי מעבר לשנה מתקדמת. ד

לפחות בכל  60תלמיד לא יעבור לשנת לימודי� גבוהה יותר א� לא השיג ציו� ממוצע משוקלל של     
תלמיד  .תלמיד כאמור חייב לשפר את ציוניו שנה לאחר מכ�. באותה שנה, הקורסי� בה� קיבל ציוני�

יוכל ללמוד קורסי� משנה מתקדמת בכפו$ , לא יבח� בכלל המקצועות של אותה שנה/ שלא יעבור
� . לאישור הדיק

  
  
  
  
לומד לפחות שלושה מקורסי החובה  תלמיד יחשב כתלמיד שנה מסויימת א� הוא: תוק! שנת לימודי�. ה

  .של אותה שנה
  
  
תלמיד שנכשל בקורס חובה חייב ללמוד אותו מחדש בשנה הראשונה לאחר השנה שבה : כשלונות בבחינה. ו

לעניי� כל החובות הכרוכות בלימוד הקורס כדי� כל יתר התלמידי� בשנה בה הוא לומד , דינו. למד אותו
יהיה , לא נית� קורס כזה מחדש. להרש� לקורסי� בה� נכשל תלמידבאחריותו של ה. מחדש את הקורס

הורשה התלמיד ללמוד  .התלמיד זכאי להתייצב לבחינה בשנה האמורה בלי ללמוד את הקורס מחדש
יובא הכישלו� בחשבו�  לכל , נוס$ על אלה שהוא חייב בה� ונכשל בבחינה באותו קורס, ולהיבח� בקורס

  .דבר
  
 מכ� אחר של י�מועדכל הרס כלשהו פע� אחת ובשל שרות צבאי נבצר ממנו להתייצב בתלמיד שנכשל בקו .ז

, באותו קורס בשנת הלימודי� שלאחר מכ�) בשני מועדי�(יורשה להתייצב לבחינה , אותה שנת לימודי�ב
על תלמיד כזה יחולו השינויי� שחלו . מבלי שישתת$ בלימודי�, א� אותו קורס נלמד מחדש בשנה זו

הציו� החלקי והציו� המיטיב שקיבל באותה שנה בה למד את הקורס יועברו אל השנה בה . הנלמדבחומר 
א� לא נית� ציו� חלקי או . ומשקל� בציו� הסופי לא ישתנה, לצור
 חישוב הציו� הסופי, ייבח� בקורס

  .יהיה הציו� שיקבל בבחינה הציו� המלא והסופי, ציו� מיטיב בשנה בה למד את הקורס
  
, תלמיד שלא התייצב לבחינה בקורס חובה חייב לחזור וללמוד אותו מחדש ודינו: התייצבות לבחינה אי. ח

כדי� יתר התלמידי� בשנה בה הוא לומד מחדש את , לעניי� כל החובות הכרוכות בלימוד אותו קורס
  .הקורס

  
קורס מבלי ללמוד לאפשר לתלמיד להיבח� ב, מטעמי� מיוחדי�, רשאי, ה הקורסמורהדיק� בתיאו� ע�  .ט

בכפו$ לכל תנאי , מלבד הבחינה הסופית, או לשחררו מכל חובה הכרוכה בלימוד הקורס, אותו מחדש
  .שיקבע

    
  
אול� תלמיד שסיי� . תלמיד שייכשל בקורס אחד ארבע פעמי� יופסקו לימודיו: מספר כשלונות מירבי. י

יהא הדיק� רשאי לאשר לו להבח�  �פעמי�  פרט לקורס חובה אחד שבו נכשל ארבע, את כל לימודיו לתואר
  .לאחר לימוד הקורס מחדש, פעמיי� נוספות בשנה אחת

  
' רשאי להירש� מחדש כתלמיד שנה א, תלמיד שלימודיו הופסקו בעקבות ארבעה כשלונות באותו קורס .יא

  .ולאחר שיעמוד בתנאי הקבלה שיהיו בתוק$ בעת חידוש הרשמתו, רק כעבור שלוש שני�
  
  

  זכאות לתואר .13
  
ובכלל זה ( מרכז האקדמיתלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלי� את כל התחייבויותיו ל : תנאי זכאות. א

  :כמפורט להל�, והשלי� את כל חובותיו האקדמיי�) ההתחייבות הכספית
  

  .ה� מבחינת היק$ הקורסי� וה� מבחינת הרכב� וסדהשלי� את לימודיו על פי דרישות המ
  
  �  .בכל הקורסי� הנכללי� בממוצע ציוניו, לפחות 60קיבל ציו
 
  .לפחות 60השיג ממוצע ציוני� סופי בכל לימודיו של  

  
מורכב מכל הציוני� שקיבל התלמיד בסיו� כל קורס " בוגר"ציו� גמר לתואר  : משקל מרכיבי ציו� הגמר. ב

הינ� , ליו� הציוני�הציוני� הסופיי� המופיעי� בג .ז שהוענקו לכל קורס"ומשוקלל על פי מספר נ
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המצוי , כולל עד שתי ספרות אחרי הנקודה, חישוב הממוצע לתואר נעשה על פי הציו� המדוייק. מעוגלי�
  .במחשב

  
  
הציו� המספרי יקבע את רמת הסיו� ואת מעמדו היחסי של : הגדרה מילולית של התואר בתעודה. ג

נאי שהציו� לא יהיה נמו
 מהס$ בת(באותו מחזור  מרכז האקדמיהתלמיד בקרב כלל המסיימי� ב
  :בהתא� לכללי� הבאי�, )שייקבע לכל רמה

  .95ס$ מינימלי ציו�  �מכלל התלמידי�  1% �בהצטיינות יתרה        
  .90ציו� ס$ מינימלי  �עליוני�  5%בהצטיינות       
  .ט ואיל
"תחול על תלמידי� שהחלו לימודיה� בשנת תשס –הוראת מעבר       
     
  
  
  
  
  
  

  קביעת ממוצע הציוני�. 14
  
כל הציוני� שקיבל התלמיד : )מצטייני סיו� תואר ומצטייני רשימת דיק�(ציוני� הנכללי� בממוצע . א

פי מספר �וישוקללו על. בסיו� הקורס ייכללו בציו� הממוצע לאותה שנת לימוד וכ� בציו� הממוצע לתואר
ז לתואר "מספר הנ. ייכלל רק הציו� המאוחר, חזר תלמיד על בחינה או עבודה. ז שהוענקו לכל קורס"נ

  .מוגבל ,אשר בה� רשאי כתלמיד לקבל ציו� מילולי
  
  
  :הציוני� המפורטי� להל� לא ייכללו בחישוב הממוצעציוני� שאינ� נכללי� בממוצע   . ב
  
  כפי שאושר   , ציוני� בקורסי� שהתלמיד נבח� בה� בלי שהיו רשומי� בטופס הלימודי� שלו. 1

  .י מזכירות התלמידי�"ע    
  ."השלי�", "סיי�", "עובר", "פטור" �הערכה מילולית כ. 2
  
   
 רכז האקדמישהוכרו לצור
 המש
 לימודי� במ י�אחר מוסדות לימודלימודי� מ: זיכויי� אקדמיי�. ג

  .ולא יוכנסו  לממוצע, ללא  ציו�" פטור"ידווחו כ
  
  :חישוב הממוצע לשנת לימודי�. ד
1 . �  .בכל קורס יקבע לפי מספר נקודות הזכות שנקבעו לומשקל הציו
  הציו� הממוצע המשוקלל של שנת לימודי� מסויימת הוא ממוצע כל הציוני� הסופיי� שקיבל התלמיד . 2

בכלל� ג� קורסי� משנה קודמת שהתלמיד חייב בה� וג� קורסי� אחרי� שהתלמיד הורשה . באותה שנה
  .ללמוד אות�

  .תלמיד לא ניגש בה� לבחינהלא יכללו קורסי� ש. 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תלמידי� מצטייני� .15
  
  רשימת הדיק�. א

ברשימת הדיק� יכללו  .ברשימת הדיק� יכללו תלמידי� ותיקי� המצטייני� בכל שנתו� לימודי�       
כולל (, מתלמידי תוכנית הבוגר 5%הלומדי� תוכנית לימודי� מלאה במספר שלא יעלה על תלמידי� 
 ממוצע הביניי� השנתי של ).בשנה שלאחר מכ� מרכז האקדמיא ממשיכי� לימודיה� בשל תלמידי�

�  . או מס$ גבוה יותר 90 ציו�מ יפול לא)  לפי ההרכב שיפורט להל�( תלמידי� הנכללי� ברשימת הדיק
  
  :אופ� חישוב הממוצע לרשימת הדיק�. ב
  .ז בשיעורי חובה"נ 30יחושבו  תלמידלכל  :'שנה א    
   .ז בקורסי בחירה"נ 6 �ו חובההז בשיעורי "נ 33 :על פי הפירוט הבא ז"נ 39יחושבו  תלמידלכל  : 'בשנה     
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   ז בקורסי "נ 10 �ו חובההז בשיעורי "נ 28:  על פי הפירוט הבא ז"נ 38יחושבו  תלמידלכל  :'שנה ג    
  .יו�סמינר/בחירה

   תלמידאות� עשה ה, י חובה של שני� אחרותקורס ).'של שנה ד מקצועות החובה בלבד(ז "נ 11 :'שנה ד 
  .לא יכללו בחישוב הממוצע לרשימת הדיק�' בשנה ד

  : על פי הפירוט הבאז "נ 39 יחושבו תלמידלכל : בשנה שלישית' ד+'אקדמאי� שלומדי� את שני� ג 
  .סמינריו�/בקורסי בחירהז "נ 10 � ו) 'ז שנה ד"נ 11', ז שנה ג"נ 18( ז בשיעורי החובה"נ 29 

  
לא יוכל , שלא יהיה לו את מכסת הנקודות הנדרשת על פי ההרכב המפורט ג� בחובה וג� בבחירה תלמיד .ג

�הנקודות שלו לחישוב הממוצע ' שקיבל פטור מקורס חובה ומס' תלמיד שנה ד .להכלל ברשימת הדיק
  .לא יכלל ברשימת המצטייני�, יפחת ממספר נקודות החובה הנדרש בשנה זו

  
שמשלי� קורסי  תלמיד. תו� יחושבו במסגרת נקודות החובה רק קורסי חובה השייכי� לאותה שנהלכל שנ .ד

 .מקצועות אלו לא יכללו בחישוב הממוצע לרשימת הדיק� באותה שנה, חובה משני� קודמות
   פי חישוב הממוצע לרשימת דיק� יעשה על . הינ� מעוגלי�, הציוני� הסופיי� המופיעי� בגליו� הציוני�       

  .הציו� המעוגל שמופיע בגליו� הציוני�
  
ציוני� שינתנו או ישונו לאחר שפורסמה רשימת מצטייני� טנטטיבית על לוחות המודעות לא יכללו  .ה

 .בממוצע לחישוב הצטיינות
  
לא יכללו  המועדי� המיוחדי�ציוני  .בלבד' ב �ו' הציוני� לצור
 שיקלול הממוצע יכללו רק את מועדי א .ו

  .� מקרהבשו
  
  לצור
 חישוב הממוצע   .חישוב ממוצע הציוני� לרשימת הדיק� יעשה לכל השנתו� ללא הפרדה למסלולי� .ז 

 .ילקחו ציוני� מעוגלי� בלבד     
  
תלמידי� הלומדי� תוכנית לימודי� מלאה וממוצע ציוניה� אינו נופל  של 1% עד רשימת הדיק� תכלול .ח

 �על סמ
 לימודי� אקדמאי� קודמי� ואינ� מגיעי� למספר , �קבלו הכרה בקורסי אשר 90מציו
בכל מקרה הוא לא יוכל להיכלל ברשימת  .ז"נ 28לצור
 חישוב הממוצע ילקחו בחשבו�   .הנקודות הנדרש

�  .הדיק� במידה שממוצע ציוניו נופל מהציו� הנמו
 ביותר ברשימת הדיק� הרגילה של אותו שנתו
  

הממוצע עבור� יחושב על פי , א
 מגיעי� למכסת הנקודות הנדרשת תלמידי� שקיבלו הכרה בקורסי�
  .מכסת הנקודות הנדרשת בשנתו� בו ה� לומדי�

       
�באותה שנת לימוד יכנסו לרשימת הדיק� ג� א� ה� חורגי� מעבר ל' וד' אקדמאי� שלומדי� את שנה ג

� הרגילה של שנה דבמידה וציונ� הממוצע גבוה יותר מהציו� הנמו
 ביותר ברשימת הדיק 5%'.  
  

תלמידי� הסבורי� שה� זכאי� להיכלל . שמות המועמדי� לרשימת הדיק� יפורסמו על גבי לוח המודעות .ט
רשימה . ברשימה ואינ� מופיעי� בה יפנו בכתב למזכירות תו
 שבועיי� מיו� פרסו� רשימת המועמדי�

תלמידי� . זו לא יכלל ברשימה הסופית שפורס� ברשימה תלמידיתכ� כי . זו היא טנטטיבית ואינה סופית
כ� . ושמותיה� יפורסמו על גבי לוח המודעות, י הדיק�"שנכללו ברשימת הדיק� יקבלו תעודה חתומה ע

  .יצויי� הדבר בגיליו� הציוני�
  
לימוד בה נעברה השנת בכלל ברשימת מצטייני הדיק� ילא , משמעת בביצוע עבירתסטודנט שהורשע ב .י

 .העבירה
  
 .טודנט בשנתו האחרונה ללימודי� לא יקבל מלגה כספיתס .יא
  
ממוצע של כל מקצועות (לפחות  98שהשיג בלימודיו ציו� , )'שעולה לשנה ב(' סטודנט למשפטי� שנה א .יב

 .משכר הלימוד 50%יקבל מלגה מהמרכז האקדמי בשיעור של ) בגיליו� הציוני�' החובה שנה שנה א
  

  מסירת מידע על התלמיד. 16
  
  קבלת המידע תעשה . תלמיד זכאי לקבל מידע הנמצא אודותיו במאגר הציוני� : לתלמיד עצמו. א

  התלמיד רשאי לייפות בכתב את כוחו של אד� אחר . תלמידי�י פנייה של התלמיד למזכירות "ע     
  .לקבל את המידע שהוזכר     
  
  .וסדני רשויות הממידע על ציוני התלמיד יהיה פתוח בפ: רכז האקדמילרשויות המ. ב
  
   רכז האקדמיימסרו כל פרטי� אודות התלמיד לאד� או לגו$ כלשהו שמחו& למ לא: לגופי� חיצוניי�. ג

  .אלא על סמ
 בקשה של התלמיד, )פרט למסירת מידע המחוייבת על פי חוק(    
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  שימוש בתוכנות מחשב. 17
  
אסור להעתיק תוכנות מחשבי� אלו . קיותמותר השימוש רק בתוכנות מחשב חו רכז האקדמיבמחשבי המ .א

שימוש במחשב הינו א
 ורק למטרות אקדמיות ולא לכל מטרה  .ואסור להשתמש בה� בתוכנות מועתקות
  .אחרת

  
יש להישמע להוראות . רכז האקדמיהתלמיד חייב להשתמש במחשב בהתא� להוראות החוק ולנוהלי המ .ב

או מחדל העלול לגרו� נזק /ו, ולהימנע מכל פעולה וסדאיש המחשבי� ושאר הגורמי� המוסמכי� במ
  .או למידע המאוחסני� בו/לנתוני� ו, למחשב

  
או אשר הגיעו לידי המשתמש /בתוכנות אשר הועתקו שלא כדי� ו רכז האקדמיהמ יאי� להשתמש במחשב .ג

  .בכל דר
 שיש בה משו� הפרת חוק זכויות יוצרי�
  
או כל הנובע /נתוני� ו, תוכנות, מיד בכל דר
 שהיא לגבי המידעאחראי כלפי התל ואיננ רכז האקדמיהמ .ד

או אובד� שעלול להיגר� לתלמיד כתוצאה /מהשימוש שנעשה במחשב ולא ישא באחריות לנזק ו
  .מהשימוש במחשב

  
או לש� השגת גישה בלתי חוקית /לש� פריצה למערכות אחרות ו רכז האקדמיהמ יאי� להשתמש במחשב .ה

�  .ייבות זו מהווה עבירת משמעת וא$ עלולה להוות עבירה פליליתהפרת התח. אליה
  
  הדפסת עבודות בספריה. ו

במידה . כדי למנוע אפשרות העתקה, את המחשב בגמר עבודתו לכבותתלמיד שמדפיס עבודות בספריה חייב 
  .ד לועדת משמעתועמג� הוא י, שלא יעשה כ� ועבודתו תועתק

  
  !יענש באופ� חמור ביותר, תפס בעבירת העתקהשי תלמידעל פי החלטת ועדת הוראה 

  
  
  
  פרסו� סיכומי הרצאות. 18
  
�שהופצו בעבר על" מחברות בחינה"לרבות ( מרכז האקדמיעותק פומבי לסיכומי הרצאות בקורס שנית� ב. א

  .ה באותו הקורסורשל המ מראש ובכתבייעשה א
 ורק באישור ) ידי אגודת הסטודנטי�
  
  .ה עבירת משמעת בי� א� יש בכ
 פגיעה בזכויות יוצרי� ובי� א� לאהפרת הוראה זו מהוו .ב

  
  
  ובעיות בריאות תלמידי� בעלי ליקויי למידה. 19
  
  או צרכי� מגווני�/ו תלמידי� בעלי ליקויי למידה. א

תלמידי� אלו יפנו למרכז התמיכה לסטודנטי� ליקויי למידה במרכז ורק על סמ
 החלטת רכזת מרכז 
נית� להגיש . לתיאו� פגישה יש לפנות למזכירות תלמידי�. בחנותהיהתאמות בדרכי התמיכה יאושרו 

הבקשה תועבר , במידה ויתקבלו איבחוני� מעבר למועד זה, שבועות מתחילת כל סמסטר 6אבחוני� עד 
  .לטיפול לסמסטר הבא

  .התאמות בדרכי היבחנות ונהלי� ספציפיי� ימסרו לסטודנט בפגישה אישית ע� רכזת המרכז
  . שני� מיו� הוצאתו 5תוקפו של איבחו� הוא 

  
  .מתחייב לקבל את המלצות המומחה ואיננרכז האקדמי המ 
  
  תלמידי� בעלי בעיות בריאות. ב

ונזקק להתאמות בתנאי , תלמיד אשר עקב בעיות בריאות אינו מסוגל להיבח� בתנאי הבחינה הרגילי�
ואת המלצות הצוות , סי� רפואיי� המתארי� את בעייתויפנה בכתב לדיק� ויצר$ לפנייתו טפ, הבחינות שלו

  . הרפואי להתאמות הנדרשות
  .או בסמו
 להתעוררות הבעיה הרפואית, �גיש במהל
 החודש הראשו� ללימודילה בקשות להקלות יש

  ).שאלו� רב ברירה" (אמריקאיות"חינות בשו� מקרה לא יותר שימוש במחשב בב
  .את המלצות הצוות הרפואי מתחייב לקבל ואיננ ז האקדמיכרהמ
  

  .ועל התלמיד יהיה לחדשו מדי שנה לפי הצור
, תוק$ האישור יחול על אותה שנת לימודי� בלבד
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  הוראות כלליות. 20
  
  שינוי הוראות. א

  לגרוע , להוסי$ עליה�, תקנה וכלל בשנתו� זה, רשאיות תמיד לשנות כל הוראה רכז האקדמירשויות המ
  הודעה על שינויי� . ג� במש
 שנת הלימודי�, בכל עת �לפי שיקול דעת, מה� או לבטל� בכלל

  ג� א� השינויי� נקבעו או הוחלט , כפו$ תמיד לשינויי� כאלה וסדתלמיד במ. כאמור תתפרס�
  .עליה� לאחר שהתחיל את לימודיו

  
  בקשות מיוחדות. ב

  ובה המוטלת עליו על לתת לתלמיד הקלה מח, בנסיבות מיוחדות ויוצאות מ� הכלל, הדיק� רשאי
�  :אופ� הגשת בקשות מיוחדות. פי התקנו

  
  .מוגשות דר
 המזכירות לענייני תלמידי� רכז האקדמיבקשות תלמידי� לרשויות המ

  
  .ואליה� יצורפו האישורי� הנדרשי� לפי הנסיבות, יוגשו וינומקו בכתב, בקשות כאמור

 
  .בכתב תלמידתשובה לבקשות ימסרו ל

  
  לתלמידי� פרסו� הודעות. ג

באתר ו רכז האקדמיהוראות והודעות לתלמידי� מתפרסמות על לוחות המודעות של המ
   .התלמידי� חייבי� לעקוב בקביעות אחר הודעות אלו .טהאינטרנ

) email(כל תלמיד ימסור למרכז במועד הרשמתו ללימודי� כתובת דואר אלקטרוני 
לכתובת דואר אלקטרוני זו תיחשב כל הודעה שתישלח . שבאמצעותה נית� ליצור עמו קשר

 .שעות מעת שנשלחה כהודעה שהתלמיד קיבל 48בחלו$ 

                    

  
  
  אגודת הסטודנטי�. ד

 –ז "התשס, לחוק זכויות הסטודנט 21שעומדת בכללי סעי$ , הסטודנטי� זכאי� להקי� אגודת סטודנטי�
ראה בנציגי י רכז האקדמיהמ. אש המוסדהבחירות יתקיימו בתיאו� ע� ר. ולבחור אליה את נציגיה�, 2007

שהורשע בועדת משמעת  תלמידכיר בילא  וסדהמ, ע� זאת. את נציגי הסטודנטי�, אגודת סטודנטי� כאמור
אלא א� כ� לא נגזר עליו עונש הרחקה בפועל או על תנאי והממונה או ועדת הערעורי� , כנציג סטודנטי�
�כי אי� בהרשעה קלו� וכי התלמיד יוכל לשמש כנציג  ,מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, קבעו בפסק הדי

  .סטודנטי�
  
  

  נציב קבילות סטודנטי�. 21
  

  אשר יפעל בהתא� , כנציב קבילות סטודנטי�, נה מרצה מ� הסגל הפנימי של המוסדימ ראש המוסד
  .2007 �ז "התשס, לחוק זכויות הסטודנט 22לסעי$ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


