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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק זכויות הסטודנט )תיקון מס' 7( )זכאות סטודנט לתואר שני להיבחן בשני מועדים(, 
התשע"ח–2018 *

בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007 1, בסעיף 15)ב(, אחרי "ראשון" יבוא "או לתואר שני". 1 תיקון סעיף 15

חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007 )להלן – החוק(, 
קובע, בסעיף 15, כי סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן 
בכל בחינה בשנה שבה נלמד הקורס בשני מועדים שקבע 
מוסד הלימוד, בלא קשר לרמת ההישגים של הסטודנט 
בבחינות קודמות, באותם תנאים ובלא שייפגעו זכויותיו.

נוסף כאמור  החוק אינו קובע זכאות למועד בחינה 
נהוגים הסדרים  זה  ובעניין  עבור סטודנט לתואר שני, 
שונים במוסדות הלימוד השונים. יצוין כי בדיון בוועדת 

רוב  כי  והספורט של הכנסת התברר  החינוך, התרבות 
המוסדות כבר מאפשרים לסטודנטים לתואר שני להיבחן 
במועד בחינה נוסף, בייחוד במקרים של היעדרות מטעמים 
מוצדקים או כישלון בבחינה. כיוון שרבים מהסטודנטים 
לתואר שני הם אנשי משפחה המועסקים במשרה מלאה 
ונסיבות חייהם לא תמיד מאפשרות להם להתייצב למועד 
הבחינה הראשון או ללמוד לקראתו כנדרש, מוצע לאפשר 

גם להם להיבחן במועד נוסף.

 יוזמים: חברי הכנסת יעל גרמן, שלי יחימוביץ', סתיו שפיר, איציק שמולי, עמר בר־לב, יחיאל חיליק בר,
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