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בס"ד

נוהל התאמות בחגים וצומות לסטודנטים בני המגזר הלא יהודי
מתוך התחשבות בדיני הדתות השונות ובמטרה לכבד את הסטודנטים בני כל הדתות במועדיהם,
גובש הנוהל שלהלן:

.1

ריכוז המידע
א .הנוהל ,פרסומו וכל המידע בנושא זה ,ירוכזו במזכירות האקדמית.
ב .המזכירות האקדמית תפרסם מדי שנה ,בתיאום עם יועץ הדקן לבני המגזר הלא יהודי,
את מועדי החגים של הדתות השונות (לפי הרשימה שבסעיף  )3וכן את תקופת צום
הרמדאן.
ג .התאריכים הקבועים לכל השנה יפורסמו במועד פרסום לוח הזמנים האקדמי ויצוינו בו
כהערה.
ד .הנוהל יפורסם באתר המזכירות האקדמית.
ה .המידע יועבר לכל מחלקות האוניברסיטה ,האקדמיות והמנהליות ,במועד פרסום לוח
הזמנים האקדמי.

.2

תוספת זמן בבחינות
סטודנט ללימודי תואר ,ששפת אמו אינה עברית ,ואשר סיים את לימודיו הקודמים במוסד
שבו שפת הלימוד אינה עברית ,יהיה זכאי לתוספת זמן בבחינות בעברית בכל שנות הלימודים
התקניות במהלך לימודיו לתואר העוקב לסיום לימודיו הקודמים.
התוספת תהיה  15דקות לכל שעת בחינה ,ולא יותר מ 30-דקות לבחינה.
לא יאושר כפל זכאות לתוספת זמן .אם לסטודנט יש הקלה ו/או אישור לתוספת זמן גם
מסיבה אחרת ,הוא יהיה זכאי לתוספת זמן אחת בלבד.
למימוש זכאות זו על הסטודנט להציג בפני הבוחן/ת בכיתת הבחינה כרטיס נבחן עם ציון
הזכאות או האישור ,כתוב וחתום על ידי לשכת דקן הסטודנטים.
הטיפול בתוספת הזמן יהיה באחריות דקן הסטודנטים ולשכתו.
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זכאות להיעדרות מלימודים ולמועד מיוחד במבחנים לסטודנטים לא יהודים בשל חגיהם
סטודנטים בני המגזר הלא יהודי זכאים להיעדרות מלימודים לפי רשימת החגים שלהלן ,וכן
לבחינה במועד מיוחד (כפי שמוגדר בתקנון סטטוס אין הכוונה למועד ג' לו זכאים הסטודנטים
ממילא) באם יתקיימו מבחנים בימי חג אלה ובאם הסטודנט לא ניגש למבחנים אלה ,כל זאת
על פי השתייכותם הדתית ובכפוף להצגת אישור חתום כמפורט בסעיף .5
רשימת החגים לפי דתות (התאריכים נתונים לשינוי על פי מולד הירח):
  4ימים עיד אל אדחה (חג הקורבן)מוסלמים (כולל צ'רקסים)
 -עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום)  3 -ימים

.4

דרוזים

 עיד אל אדחה (חופף למוסלמים) -חג הנביא שועייב

  4ימים 2 -ימים (הראשונים לחג)

נוצרים (לפי העדות השונות)

 חג המולד ראש השנה האזרחית -פסחא

  2ימים  1יום 2 -ימים

התאמות בבחינות בימי חג ובצום הרמדאן
בני המגזר המוסלמי והצ'רקסי שצמים בחודש הרמדאן ונבחנים בתקופת הצום ,יהיו זכאים
להתאמות כדלהלן:
א .תוספת זמן בבחינות
הסטודנטים הנ"ל זכאים לתוספת זמן בשיעור מקסימלי של  30דקות למבחן.
)1
 )2למימוש זכאות זו על הסטודנט להציג אישור (כמפורט בסעיף  )5בפני הבוחן בכיתת
הבחינה.
הערה  :לא יינתן כפל זכאות לתוספת זמן .אם לסטודנט יש הקלה ו/או אישור לתוספת
זמן גם מסיבה אחרת ,הוא יהיה זכאי תוספת זמן אחת בלבד.
ב .הציון הקובע
סטודנט בן הד ת המוסלמית או הצ'רקסית שנבחן בשני מועדים ,אם לפחות מועד אחד
מהם חל בימי צום הרמדאן ,יהיה זכאי לקבל את הציון הגבוה מבין השניים .אם הציון
הגבוה הוא במועד הבחינה הראשון ,על הסטודנט לפנות למדור בחינות בדוא"ל ולבקש
להזין למערכת המידע את הציון הגבוה מבין שני הציונים.
ג .כל סטודנט באוניברסיטה זכאי להיבחן בשני מועדי בחינה בכל קורס .בכל מקרה ,מועד ג'
יתקיים במועד א' של הקורס הבא (באותה שנה או בשנה עוקבת בלבד) .לא ייכתב מבחן
במיוחד ולא ייקבע מועד מיוחד עבור סטודנטים אלה.
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הליך הנפקת האישורים
א .הנפקת האישורי ם תהיה באחריות יועץ דקן הסטודנטים לבני המגזר הלא יהודי ,או על
ידי כל גורם אחר ,כפי שייקבע על ידי סגן הרקטור.
ב .הגורם האחראי ינפיק אישורים אישיים לסטודנטים בני הדתות השונות בחתימתו
ובחתימת הסמנכ"ל לענייני סטודנטים.
ג .האישורים שינפיק הגורם האחראי יהיו משני סוגים:
 )1אישור מסוג א' – חגים:
זכאות להיעדרות מלימודים בחגים ללא יהודים ,כל סטודנט לפי דתו ,על פי רשימת
החגים בסעיף .2
 )2אישור מסוג ב' – צום רמדאן:
זכאות להתאמות בבחינות בימי צום הרמדאן למוסלמים ולצ'רקסים.
ד .האישורים יונפקו על פי רשימת הסטודנטים בני המגזר הלא יהודי שתימצא בידיו של
הגורם האחראי להנפקת האישורים.
ה .סטודנט בן המגזר הלא יהודי ,המבקש לממש את ההתאמות ,יפנה אל הגורם האחראי
באופן אישי.

.5

החלת הנוהל
ינואר .2017
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