
 
 
 
 
 
 
 

 

 התאמות לסטודנטים בשירות מילואים': נספח ב

 רכז/ת "מילואים"  .1

 -המילואים /תתפקידי רכז

 לאחר ההמרצ עם ובתיאום המוסד הוראות על פי לסטודנטים ההתאמות קביעת 1.1
 . להתאמות בקשה קבלת

 במכללה לצורך הרלוונטיים הגורמים עם ותיאום ההתאמות ביצוע אחר מעקב 1.1
 .ביצוען

  .ההתאמות ביצוע בנושא סטודנטים בתלונות טיפול 1.1

  שירות לדחיית סטודנט לבקשת בקשר לישראל הגנה צבא ובין המכללה בין תיאום 1.1

 .הבקשה בהגשת סיוע לרבות, לקיצורו או מילואים

      הטיפול בסטודנטים משרתי מילואים ירוכז אצל רכז/ת המילואים בדקאנט 1.1
  .סטודנטיםה

     לרכז/ת  סטודנט המבקש לממש זכאותו לשירות כלשהו בגין שירותו במילואים יפנה 1.1
 המילואים למימוש קבלת השירות. 

  ההחלטה בדבר מתן שירות או תנאים מיוחדים לסטודנט אשר שירת במילואים 1.1
 , במידת הצורך ולפי שיקול דעתו,/תתייעץ בידי רכז/ת המילואים אשר יתייעץ תהיה

  במחלקות האקדמיות השונות.

ערעור על החלטות מרצה, מזכירות מחלקה/מחלקה בעניינו של סטודנט אשר שירת  1.1
 ידי פניה לרכז המילואים. -במילואים, תעשה על

י ואים מהביטוח הלאומסייע בטיפול בתביעה לתגמולי מיל/תהמילואים י /תרכז 1.1
 בהתאם לנוהלי המוסד לביטוח לאומי.

 

 הגשת בקשות להתאמות .2

המילואים, לקבלת  /תסטודנט המקבל זימון למילואים יגיש בקשה, לרכז 1.1

ההתאמות בצירוף המסמכים הרשמיים )צו קריאה למילואים( כשבועיים טרם 

 מועד המילואים.

סטודנט להעביר הבקשה אם נקרא לשירות מילואים בהתראה קצרה, ינסה ה 1.1

 במהלך השירות או מיד לאחר חזרתו. 

 בקשה לדחיית/קיצור שירות )פניה לולת"ם( 1.1

 סייע לסטודנט בטיפול בהגשת בקשות לולת"ם./תרכז/ת המילואים י 1.1.1

בקשה לדחיית/קיצור שירות המילואים תועבר לולת"ם באמצעות  1.1.1

רכז/ת המילואים. הגשת הבקשה )לרבות הטפסים הנדרשים, 



 
 
 
 
 
 
 

 

המועדים וכו'( תעשה על פי הנהלים המקובלים לגבי ולת"ם, לרבות 

 לוח זמנים. 

המילואים, במילוי  /תבמידת הצורך יינתן לסטודנט סיוע, על ידי רכז 1.1.1

 הטפסים והגשת הבקשה. 

 ערעור על החלטות ולת"ם יוגש באמצעות רכז המילואים.  1.1.1

 

 התאמות אקדמיות .3

 היעדרות משיעורים ודחיית לימודים 3.1

הגבלה,  בלא המילואים,  שירות בתקופת משיעורים להעדר זכאי סטודנט 1.1.1

 זכאות לצורך נוכחות דרישות לעניין לרבות ,כך בשל זכויותיו ייפגעו ולא

  .מיטיב ציון או למתן עבודות להגשת ,לבחינות לגשת

    לפחות ימים 10 של מילואים שירות ששירת לסטודנט יאפשר מוסד 1.1.1
 לפחות ימים 20 או יסמסטריאל קורס לעניין סמסטר במהלך במצטבר
 כך בשל ונעדר ,קורס שנתי לעניין הלימודים שנת במהלך במצטבר

בתנאי  נוסף תשלום בלא עליו ולחזור הקורס את לדחות ,בקורס משיעורים
 שעדיין לא נבחן.

 בחינות  3.2

 נוסף במועד להיבחן זכאי ,מילואים שירות בשל מבחינה אשר נעדר סטודנט 1.1.1

 .שהפסיד מועד בעבור כל אחר

 במהלך במצטבר לפחות ימים 10 של מילואים שירות אשר שירת סטודנט 1.1.1

 הבחינות לתקופת הסמוך הסמסטר שבמהלך סטודנט או ,תקופת הבחינות

 ימים 20 או לפחות רצופים מילואים ימי 10 של מילואים שירות שירת

 בתקופתבו  להיבחן אמור שהיה קורס בכל להיבחן זכאי ,במצטבר

 .לו בסמוך או ,הסמסטר בתום נוסף במועד ,הבחינות

 שתינתן באופן המילואים שירות תום לאחר יתקיים הנוסף הבחינה מועד 1.1.1
 .הבחינה לקראת להתכונן שהות לסטודנט

 הסטודנט זכות את לשנות כדי נוסף למועד בזכאות אין ,לעיל האמור אף על 1.1.1

 .קורס בכל בלבד בחינה מועדי לשני לגשת

 עבודות ותרגילים 1.3

לרבות תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית,  -לעניין סעיף זה, "עבודה"  1.1.1
פרויקט, בוחן, בחינת אמצע סמסטר או כל מטלה לימודית אחרת שעל 

 הסטודנט להגיש במסגרת לימודיו. 

ימים  11 -סטודנט השוהה בשירות מילואים, או חזר משירות המילואים עד 1.1.1
לפני מועד הגשת עבודה יוכל להגישה במועד מאוחר יותר, או לקבל פטור 



 
 
 
 
 
 
 

 

מהגשתה, או להגיש עבודה חלופית וזאת בתאום עם המרצה, על פי נוהלי 
 המכללה ובהתאם למהות העבודה ולהיקפה.

פחות במספר הימים בהם שירת דחיית מועד הגשת העבודה יהיה ל 1.1.1
 הסטודנט במילואים.

סטודנט אשר נבצר  -מעבדות, סמינריונים, סדנאות וקורסי הכשרה מעשית  1.1.1
ממנו להשתתף במעבדות/סמינריונים/סדנאות/קורסי הכשרה מעשית עקב 
שירות מילואים יוכל להשלים את שהחסיר במועד מאוחר יותר, או לקבל 

 למהות הקורס ובתיאום עם מורה הקורספטור מהשתתפות, וזאת בהתאם 
 או להשתתף בהם במועד מאוחר יותר ללא תשלום נוסף. וראש המחלקה

  

 סיוע בהשלמת לימודים  1.1

   לאחר שירות  ,סטודנט רשאי לפנות  -עזרה בהשלמת חומר לימודים 1.1.1
אל המרצה הרלוונטי בבקשה לקבל סיוע בהשלמת חומר  ,מילואיםה

הלימודים אשר הפסיד בתקופת שירות המילואים. המרצה יעביר לסטודנט 
 .כל חומר עזר שחולק בשיעורים במהלך תקופת שירות המילואים

החסרת שיעורים במהלך שירות המילואים מזכה בקבלת  -שיעורי עזר 1.1.1
מילואים על ידי דקאנט הדרכה או שיעורי עזר לפי מפתח ימי ה

 .הסטודנטים

 זכאי מילואים שירות בשל שנעדר טודנטס  -תלושי צילום - סיוע אחר 1.1.1

, שהפסיד לימודים חומר של הדפסות או צילומים 50 -ל ערך שוות להטבה
  .נעדר שבו יום כל בעד

סטודנט ששירת במילואים יקבל, ללא תשלום, כל  -ילומי חומרי לימודצ 1.1.1
תרגילים וחומרי לימוד אחרים( אשר חולק לסטודנטים חומר )תקצירים, 

  במהלך הקורס בעת שהותו בשירות מילואים.

סטודנט ששירת במילואים יקבל, ללא תשלום, תקצירי  -תקצירי הרצאות 1.1.1
שיעורים מהם נבצר ממנו להשתתף עקב השרות במילואים, זאת במידה 

 ואלה קיימים. 

 לעדיפות זכאי מילואים שירות בשל שנעדר סטודנט -השאלת ספרים 1.1.1
 על העולה בכמות ספרים של שאילה בספרייה ולאפשרות ספרים בשאילת

מימוש זכות זו מותנית בקבלת  לשירות. הסמוכה בתקופה ,הרגילה הכמות
 המילואים. /תמסמך זכאות מרכז

 

 תשלומים  .2

 פטור משכר לימוד נוסף 1.1

יום או יותר במהלך סמסטר ובשל כך  11סטודנט אשר שירת במילואים  1.1.1
הפסיק את לימודיו בקורס ונאלץ להירשם מחדש, לא יחויב בשכר לימוד 

נוסף. לעניין זה רשאי הסטודנט להודיע על הפסקת לימודיו בקורס עד 
 שבוע ימים לפני מועד הבחינה. 



 
 
 
 
 
 
 

 

פי הנהלים המפורטים  הליך ההודעה על הפסקת הלימודים בקורס יהיה על 1.1.1
 בתקנון זה.

 היעדרות מקורס "קדם" עקב שרות מילואים .3

  דר, עקב שירות מילואים, מבחינה של קורס המהווה "קדם" לשנה שנעסטודנט  1.1
 לימודים מתקדמת או לקורס אחר, זכאי ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם. 

  ס המהווה סטודנט אשר נאלץ, עקב שירות מילואים, להפסיק לימודיו בקור 1.1
"קדם" לשנה לימודים מתקדמת או לקורס אחר, זכאי ללמוד "על תנאי" 

 בקורס המתקדם. 

האישור ללמוד על תנאי מותנה באפשרות האקדמית של דרישות הקורס  1.1
 המתקדם.

 רישום לקורסים .1

 שירות מילואים לא ייפגע ברישום לקורסים. 1.1

למתאמת המחלקה ולרכז/ת המילואים, טרם צאתו  סטודנט נדרש להודיע 1.1
לשירות מילואים, על בקשותיו לרישום לקורסים. המזכירות תאפשר, על 

 פי נוהלי המוסד, רישום מוקדם לסטודנט ההמשרת מילואים.

מזכירות המחלקה והמזכירות האקדמית יערכו, ככל שיידרש, למניעת  1.1
לקורסים, או לחלופין פגיעה בהליך הרישום של סטודנט משרת מילואים 

יצמצם את מרחב אפשרויות הבחירה שלו )יחסית לסטודנט אשר לא 
שירת במילואים בעת הרישום לקורסים(. מזכירות המחלקה והמזכירות 

 האקדמית ישאירו מקומות פנויים לסטודנטים במילואים.

 

 הארכת לימודים .5

 לימודיו תקופת במהלך ימים 150 של מצטבר מילואים שירות אשר שירת סטודנט
 או לימוד בשכר שיחויב בלי ,סמסטרים בשני לימודיו את להאריך זכאי התקנית יהיה

  .זו הארכה בשל נוסף תשלום בכל
 

 מלגות .6

סטודנט הנמנה עם כוחות המילואים ומשרת בפועל יהיה זכאי לנקודות זכות  1.1

 לצורך בחינת זכאותו לקבלת מלגה. 

האמור מתייחס לקרנות ולמפעלי מלגות של המוסדות שאינם מותנים או  1.1

 וגבלים בתנאים שאינם מאפשרים החלת סעיף זה.מ

  

 ן בהתאמות למשרתי מילואיםניתן לעיין כא. 
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