
 
 

 הבחינה וזכאות לקורס הכנה במועד הבא  לדחיית מועדבקשה 

 

להשתתפות  • ולשימוש    ,במסלולים  הזכאות  מוזלת  בעלות  ערכה  הנלווים לקבלת    במוצרים 

 אינה ניתנת להעברה.  ושנרכשו הינה אישית 

 . בלבד לא תתאפשרהסיום חומרי או  סימולטורלהעברת זכאות  •

 

 : הראשונהנבחן בפעם  –דחיית מועד בקשה ל

ללא עלות    מועד הבא תתאפשרהכנה בהבחינה והעברת הזכאות לקורס    דחיית מועדבקשה ל •

שלא    ובתנאי   , במועדי חורף  1/10במועדי קיץ או    1/4עד ליום    בקשה בכתבבאמצעות הגשת  

 ספרים ושלא נפגמו ובכלל זה, פתיחת עטיפת הספרים.  ה נעשה כל שימוש בערכת

 החזרת ערכה חלקית לא תתאפשר כלל.   •

 חדשה,   ספריםערכת    לקבלזכאות  ללא  הכנה  לקורס    אם בוצע שימוש כאמור, תועבר הזכאות •

 ₪.   1,000של מוזלת בעלות  במועד הבאעדכנית לרכוש ערכה אפשרות   לנבחן תינתןואולם 

לקורס • הזכאות  והעברת  הבחינה  מועד  לדחיית  הבא  ב  הכנה  בקשה   1/4מיום  החל  מועד 

נבחן המעוניין  .  הקורסמעלות    50%כרוכה בעלות של    במועדי חורף  1/10במועדי קיץ או מיום  

 זזקי  ערכת ספרים עדכנית במועד הבא לקבל  ללא זכאות    כאמור  הבחינהמועד    לדחות את

   .כאמור מעלות הקורס ₪ 1,000סך של 

 

 : נבחן חוזר –בקשה לדחיית מועד 

עלות   • ללא  תתאפשר  הבא  במועד  הכנה  לקורס  הזכאות  והעברת  הבחינה  מועד  דחיית 

במועדי חורף, ובתנאי שלא    1/10במועדי קיץ או    1/4באמצעות הגשת בקשה בכתב עד ליום  

 נעשה כל שימוש בערכת הספרים ושלא נפגמו ובכלל זה, פתיחת עטיפת הספרים.  

 החזרת ערכה חלקית לא תתאפשר כלל.   •

אם בוצע שימוש כאמור, תועבר הזכאות לקורס הכנה ללא זכאות לקבל ערכת ספרים חדשה,  •

 ₪.    500ינתן לנבחן אפשרות לרכוש ערכה עדכנית במועד הבא בעלות מוזלת של ואולם ת 

מיום   • החל  הבא  במועד  הכנה  לקורס  הזכאות  והעברת  הבחינה  מועד  לדחיית   1/4בקשה 

. נבחן המעוניין  הקורסמעלות    50%במועדי חורף כרוכה בעלות של    1/10במועדי קיץ או מיום  

לדחות את מועד הבחינה כאמור ללא זכאות לקבל ערכת ספרים עדכנית במועד הבא יקזז 

 מעלות הקורס כאמור.   ₪ 500סך של 

 

 

 

 

  תאריך  שם מלא 

  נייד מס'   ת"ז 

  ה ערכה? ספהאם נא  מועד בחינה מבוקש 



 
 העברת הזכאות לתלמידי הקורס המקדים: 

עד ליום  תתאפשר    במועד הבחינה הבא  בקורס המקדים  להשתתףהעברת הזכאות  בקשה ל •

 . במועדי חורף 10/7במועדי קיץ או   10/1

במועדי    11/7במועדי קיץ או    11/1מיום    בקשה להעברת הזכאות להשתתף בקורס המקדים •

 .  גשה לפני סיום הקורסשהבקשה הו ₪ ובתנאי  500ר בעלות של תתאפשחורף 

 

 (: במקרים חריגים מומלץ לצרף אסמכתאות) לדחיית המועדהסיבה 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 חתימה: ___________________   

 

 Help@nevo.co.ilאת הבקשה והאסמכתאות יש להעביר באמצעות דוא"ל: 
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