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 תלמיד מן המניין . 3

קבלה הכלליים התלמיד בעל תעודת בגרות שנרשם ללימודים לקראת תואר ראשון, עמד בתנאי   3.1
 ועדת הקבלהו ,להתקבלאליה ביקש שמיוחדים של יחידת הלימוד התנאים בושל האוניברסיטה 
 .אישרה את בקשתו

  תלמיד לקראת תואר ראשון אשר התקבל ללימודים במעמד זה לאחר לימודים   3.2
  הסכמי יש עמו לאוניברסיטה שקודמים במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד  
 אקרדיטציה. 

יחידת כללי הממשיך לימודיו עפ"י כללי האוניברסיטה ו 3.2או  3.1תלמיד כאמור בסעיפים   3.3
 הלימוד.

 .5.5, 4.4תלמיד שהועבר למעמד זה כאמור בסעיפים   3.4
 

 תלמיד שלא מן המניין  . 4
חסר לו ציון במקצוע וללימודים לקראת תואר ראשון  שוועדת הקבלה אישרה את קבלתותלמיד  4.1

או בוגר תיכון מצטיין שוועדת הקבלה אישרה את קבלתו , אחד להשלמת תעודת בגרות
ללימודים לקראת תואר ראשון, ואחד או יותר מציוני הבגרות שלו טרם התקבלו ממשרד 

 .החינוך במועד הרשמתו לאוניברסיטה
פרק זמן תוך בתלמיד שלא מן המניין מתקבל ללימודים בתנאי שיהיה זכאי לתעודת בגרות   4.2

 ואשר לא יעלה על שנת לימודים אחת. ,ועדת הקבלה שקבעה
 ציון מעמדו.ב ,תלמיד שלא מן המניין זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גיליון ציונים)  4.3
אם  ,תלמיד שלא מן המניין יאושר כתלמיד מן המניין ולימודיו יוכרו למפרע (רטרואקטיבית)  4.4

בה הוא לומד ויהיה שקדמיות של האוניברסיטה ושל יחידת הלימוד יעמוד בכל הדרישות הא
 זכאי לתעודת בגרות. 

 
 תלמיד על תנאי . 5

תנאים יותר מהאו אחד , אשר הוטל עליו להשלים תנאי 3.2, 3.1תלמיד כמשמעותו בסעיפים   5.1
 המפורטים להלן:

 להוכיח ידיעת השפה העברית  5.1.1 
 זרהלהוכיח ידיעת שפה   5.1.2 
 הוראה.הועדת הקבלה/ שקבעהלהשלים מטלה מסוימת   5.1.3 

תוך בות שהוטלה/ו עליו מטלתלמיד על תנאי מתקבל ללימודים בתנאי שישלים את המטלה/  5.2
אשר לא יעלה על שנת לימודים אחת. במקרים  ,הוראהההקבלה/ שקבעה ועדתפרק הזמן 

יד על תנאי המשך לימודים במעמד מיוחדים רשאית ועדת ההוראה של הפקולטה לאשר לתלמ
נוספת, אך בשום מקרה לא יותר לתלמיד ללמוד במעמד זה תקופה שתעלה  ים זה לשנת לימוד

 על שתי שנות לימוד.
בה הוא שתלמיד על תנאי חייב בכל הדרישות האקדמיות של האוניברסיטה ושל  יחידת הלימוד   5.3

תוך פרק הזמן בותנה בעת קבלתו ללימודים התנאי שה למלא אתהוא חייב כך על לומד. נוסף 
 הוראה. הועדת הקבלה/ שקבעה

 יון מעמדו.בצ ,תלמיד על תנאי זכאי לקבל אישור על הישגיו בלימודים (גיליון ציונים)  5.4
אם  ,תלמיד על תנאי יאושר כתלמיד מן המניין ולימודיו יוכרו בתוקף למפרע (רטרואקטיבית)  5.5

ת קבלתו ללימודים ובכל הדרישות האקדמיות של האוניברסיטה ושל בתנאי שהותנה בע יעמוד
 תוך פרק הזמן שנקבע.בבה הוא לומד שיחידת הלימוד 

לא יורשה להמשיך בלימודיו ולא  –תוך פרק הזמן שנקבע בלא עמד תלמיד כנ"ל בתנאי האמור   5.6
 יהיה זכאי לתואר אקדמי.

 
  

 תלמיד במעמד מיוחד   . 6
  הרקטור של תלמיד שעפ"י החלטה מנומקת של ועדת הקבלה ביחידת הלימוד או  .6.1

   ,בתכנית הלימודים הרגילה לקראת התואר הראשון לחוג מסויםהתקבל ללימודים  
 אשר חל עליו לפחות אחד ואביב, -הוא אינו לומד לקראת תואר באוניברסיטת תלו 
 : שלהלןהתנאים   

 אקדמי.הינו בעל תואר . 6.1.1
אישור  לומד לשם קבלת זכויות (על לימודיו) במוסד אחר להשכלה גבוהה וקיבל ממוסד זה. 6.1.2      

 אביב.-ללמוד באוניברסיטת תל
 ים מבלי שלימודים אלה מקנים תוארמסוימ בקורסיםתלמיד שאושרו לימודיו . 6.1.3

 אקדמי.     
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 בהם הורשה ש קורסיםעבודות ותרגילים בתלמיד במעמד מיוחד זכאי להיבחן ולהגיש . 6.2
 להשתתף. 

זכאי לתואר אקדמי. לימודיו במעמד זה לא יקנו לו  יהיהתלמיד במעמד מיוחד לא   6.3.1
זכויות מצטברות של לימודים לקראת תואר אקדמי, אלא אם כן תחליט ועדת ההוראה 

בגינם אשר ם , ובלבד שהציונים שהושגו בכל אחד מהקורסישל הפקולטה/ביה"ס אחרת
אותם למד ש, ושהממוצע של ציוני כל הקורסים 70-מבקש הוא זכויות לא יפחתו מ

 . חריגה מתנאי זה טעונה אישור הרקטור. 80 -במעמד המיוחד לא יפחת מ
, הרי שבעת קבלתם של תלמידי תיכון מצטיינים 7.3.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.3.2

דתית מוסמכת להכיר בקורסים יההוראה היחכתלמידים מן המניין, תהיה ועדת 
. בנושא התיישנות 7.3.1מסוימים שלמדו תלמידים אלה, ללא הדרישות האמורות בס"ק 

 הלימודים לא יילקחו בחשבון שנות השירות הצבאי.
 ציון מעמדו.בתלמיד במעמד מיוחד זכאי לקבל אישור על לימודיו . 6.4   

 


