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 כללי המועצה להשכלה גבוהה)התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים(, 

 2011-התשע"א

  

 

 המכללה רואה בשירות המילואים ערך לאומי ושואפת להקל, ככל שניתן, על המשרתים במילואים.

 כדי לפשט ולאפשר מתן הקלות אנא פעלו לפי הכללים כמפורט להלן: 

 פרק א': פרשנות

 הגדרות .1

 -בכללים אלה

השתתפות בקורס,בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה  -"פרישה מוקדמת"

 אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת.

היעדרות בתקופת לימודים או בחינות בשל שירות מילואים כהגדרתו  -"היעדרות בשל שירות מילואים"

 ,2008 -בחוק שירות המילואים,התשס"ח

 תרגיל,עבודה,עבודה סמינריונית,פרויקט או רפרט. -מטלה"" 

   

 פרק ב': רכזת מילואים

 רכזת מילואים .2

 תפקידי רכזת המילואים שבדיקנט הסטודנטים יהיו כמפורט להלן:

קביעת התאמות לסטודנטים לפי כללים אלה, לאחר קבלת בקשה להתאמות לפי  2.1

 להלן. פרק ג'

ת ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במכללה לצורך ביצוע ההתאמו מעקב אחר 2.2

 ( לעיל2.1ביצוע ההתאמות, בהתאם להחלטת המכללה כאמור בס"ק )

סיוע לסטודנט בנוגע לתיאום בין המוסד לבין צבא ההגנה לישראל בקשר לדחיית  2.3

 שירות מילואים או לקיצורו, לרבות מתן סיוע מנהלי בהגשת הבקשה ובטיפולה.

 פני הנהלת המכללה ודיווח תקופתי בדבר יישום כללים אלה במכללה.אחריות ב 2.4

 

 פרק ג': בקשה להתאמות

 בקשה להתאמות: נוהל הגשה .3

סטודנט שיצא למילואים ומבקש לקבל התאמות ו/או סיוע כמפורט בכללי הסיוע  3.1

יפנה לרכזת ההתאמות דרך פורטל מידע לסטודנט . יש לצרף . למשרתים במילואים 

 (.3010ור שמ"פ ) איש

 )צו הקריאה לא יתקבל כאישור על השירות!(.              

 אישור על שירותעל ידי רכזת המילואים יקבל הסטודנט  האישור המקורילאחר בדיקת  3.2

 .מילואים

טודנט לצורך קבלת התאמות,כמפורט בכללים להלן, למעט בנושא האישור ישמש את הס

 להלן ובפרק ד' )בחינות(. 3.3בסעיף  בחינות בהן יש לפעול כמפורט
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 נוהל פנייה מועד בחינה מיוחד: 3.3

  לפעול באופן הבא: בפנייה לקבלת מועד בחינה מיוחד על הסטודנט

 .יש להוריד טופס בקשה למועד מיוחד מאתר האינטרנט של המכללה .א

על שירות  האישור המקורייש למלא את טופס הבקשה למועד מיוחד, לצרף את  .ב

 ואים ולהעבירו ליועצת לימודייך.המיל

הבקשה למועד מיוחד תוגש רק לאחר מועד ב' ולא יאוחר מחודש לאחר מועד זה   .ג

) גם אם טרם פורסמו ציוני מועד ב' במועד הגשת הבקשה (. המועד המיוחד יינתן 

 .ממועד ב' של הבחינה חודשים 3תוך 

 

 :דחייה בהגשת עבודות         3.4  

ועד הגשת עבודה )מטלה,סמינריון,תרגיל,בוחן( על הסטודנט להצטיין בפנייה לדחייה במ

באישור על שירות המילואים שקיבל מרכזת המילואים שבדיקן הסטודנטים ולהציגו 

 למרצה בקורס.

חובה על הסטודנט לעדכן מראש את מרצה הקורס/ סמינריון/ תרגיל וכו' ואת מזכירות 

 החוג על יציאתו הצפויה למילואים!

 הכשרה מעשית           3.5

 , להלן 6בנוהל כמפורט בסעיף  יש לעיין                 

 שאילת ספריםו בהשלמת חומר הלימודים, צילומים סיוע 3.6

בבקשה לסיוע בהשלמת חומר לימוד: צילומים ,שאילת ספרים מהספרייה וכל שירות 

שירות  המילואים  להלן,על על הסטודנט להציג את האישור על  7אחר כמפורט בסעיף 

  שקיבל מרכזת המילואים לכל גורם האחראי על תחום הסיוע המבוקש.  

 הודעה מראש על יציאה למילואים     3.7

בכל מקרה של היעדרות מהרצאות, סדנאות, הכשרה מעשית, סמינריון, 

על יציאתו  למרצה ולמזכירות החוג -מעבדות,תרגילים, על הסטודנט להודיע מראש

 ילואים.הצפויה למ

 פרק ד': התאמות

 בחינות  .4

  במועד נוסףסטודנט שנעדר, עקב שירות מילואים, ממועד בחינה שנקבע, זכאי להבחן  4.1

 עבור כל מועד בחינה שהפסיד. מיוחד

 ימים במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או  10סטודנט ששירת שירות מילואים של לפחות  4.2

של לפחות  ,הסמוך לתקופת המילואים,לך הסמסטרסטודנט ששירת שירות מילואים במה

ימים במצטבר, זכאי להבחן במועד מיוחד בקורסים  21ימי מילואים רצופים או לפחות  10

 בתום הסמסטר. ,בהם היה אמור להיבחן בתקופת הבחינות
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 על אף האמור לעיל, אין בזכאות למועד מיוחד בהתאם לסעיף זה בכדי לשנות את זכאות  4.3

 דנט לגשת בפועל לשני מועדי בחינה בלבד בכל קורס.הסטו

 

 מטלות/עבודות .5

במועד שנקבע להגשת מטלה  או בסמוך לו, ידחה   סטודנט שנעדר,בשל שירות מילואים, 5.1

מועד המטלה או מטלה חילופית בהתאם להחלטת המרצה,במספר הימים לפחות בהם 

 שירת במילואים.

ימים לפני מועד הגשת העבודה, את  14לואים רצוף של סטודנט שהפסיד עקב שירות מי 5.2

עבודות תדחה הגשת העבודות במספר ימים הכפול מתקופת  8-מועד הגשתן של למעלה מ

 ימי השירות. ראש החוג יוכל לאשר דחייה ארוכה יותר.

 פנימיים באנגלית: מבחנים       5.3

באנגלית עקב שירות מילואים, חייב סטודנט שנעדר ממבחן ו/או מבחנים פנימיים              

 מיום חזרתו מהמילואים. עד שבועייםשהחסיר להשלים את המבחנים 

  על הסטודנט מוטלת החובה ליידע מראש את המרצה בקורס על יציאתו לשירות

 עם המרצה את מועד השלמת הבחינה. ולתאםהמילואים 

  אותו  ירות המילואיםאישור על ביצוע שבכל מקרה, על הסטודנט להציג בפני המרצה

לביצוע  האישור המקורייקבל מרכזת המילואים שבדיקאן הסטודנטים ) לאחר הצגת צו 

 המילואים(.

 :היעדרות מקורסי אנגלית 

בהיעדרות מקורסי אנגלית מאחר ומדובר בשפה זרה ובבחנים פנימיים )ציון מגן(,  .א

 ההיעדרות המותרת מהקורס תיקבע על ידי ראש היחידה לאנגלית.

סטודנט היוצא למילואים חייב להודיע על היעדרותו הצפויה מהקורס למרצה  .ב

מראש ובכתב מראש הקורס ולראש היחידה לאנגלית במכללה ולקבל על כך אישור 

 היחידה לאנגלית במכללה.

המשרת במילואים יצטייד באישור שקיבל מרכזת סטודנטים במילואים שבו סטודנט  .ג

 על.יאושרו ימי המילואים שביצע בפו

 

 מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים וקורסי הכשרה מעשית .6

 סטודנט שנעדר מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנא או הכשרה מעשית, עקב שירות         6.1

ישלים את שהחסיר מיד עם שובו ממילואים, וכל זאת בהתייחס, בין היתר,  מילואים

 ורס. ובתיאום מראש עם מרצה הקלמהות הקורס 

 יידרש הסטודנט להשלים את שעות ההכשרה מיד עם שובו   הכשרה מעשיתבקורסי         6.2

 ממילואים.
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 את מרצה הקורס ואת מזכירות החוג על יציאתו הצפויה מראש על הסטודנט לעדכן  חובה  6.3

 למילואים. 

ישור על שירות האעל הסטודנט להציג בפני המרצה את  מיד עם שובו ממילואים         6.4

  המילואים שקיבל מרכזת המילואים

 

 סיוע בהשלמת חומר לימודי: .7

 סיוע בהשלמת החומר  7.1

 סטודנט ששירת במילואים זכאי לקבל סיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד עקב   

  בין היתר, באמצעות מתן שיעורי עזר או חומר עזר, וכיוצב'. השירות,  

 דק(  60)  ימים ומעלה בסמסטר יהיה זכאי לשיעור עזר אחד 6רת במילואים סטודנט ששי            

 עבור כל יום מילואים שהיה יום לימודים בפועל עבורו וממנו נעדר.                  

 :צילומים 7.2

שהפסיד עקב  כל יום לימודיםצילומים עבור  50סטודנט ששירת במילואים זכאי לקבל 

 שירות המילואים.

 ה לאינטרנט ושיעורים:גיש 7.3

סטודנט ששירת במילואים זכאי לקבל גישה, ככל שקיימת, באמצעות האינטרנט או 

 בקלטת/ דיסק, לשיעורים אותם הפסיד עקב שירות המילואים.

 שאילת ספרים מהספרייה: 7.4

ספרים בספרייה  שאילתזכאי לעדיפות בימים לפחות  10של סטודנט ששירת במילואים 

 שניתן, להשאלת מספר ספרים מעבר לכמות הרגילה. ולאפשרות, ככל

 היעדרות משיעורים ודחיית לימודים: 7.5

תפגענה זכויותיו של סטודנט המשרת במילואים, בין השאר, לעניין דרישת לא  א. 

 .נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, או למתן ציון מיטיב

מצטבר במהלך סמסטר ימים לפחות ב 10סטודנט ששירת שירות מילואים של   .ב

ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים  20לעניין קורס סמסטריאלי, או 

לענין קורס שנתי, יכול לדחות את הקורס ולחזור עליו, ללא תשלום נוסף, ובתנאי 

 שעדיין לא נבחן.

 משרתי מילואים  ופעילות בקהילה לצורך קבלת מלגה:           .8

         במילואים המקבל מלגה מהמכללה על פעילות חברתית, יחושבו לו שעות הפעילות סטודנט         8.1     

 שהחסיר עקב מילואים, כשעות מלגה.                  

 על הסטודנט להציג אישור על שירות מילואים בפועל לרכזת.        8.2
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 תשלומים .9

 מות, כאמור לעיל, ללא תשלום.סטודנט ששירת במילואים זכאי לקבלת ההתא 9.1

ימים לפחות במהלך סמסטר ובשל כך הפסיק  10סטודנט ששירת שירות מילואים של  9.2

לימודיו בקורס ונאלץ להירשם לקורס מחדש, לא יחויב בשכר לימוד בגין הקורס שבוטל, 

ולא יחויב בתשלומי תקורה, גרירה או כל תשלום נוסף אחר עבור הקורסים שבוטלו. 

ימים לפני מועד  7ין זה, רשאי הסטודנט להודיע על הפסקת לימודיו בקורס עד לעני

 הבחינה.

סטודנט ששירת שירות מילואים במהלך לימודיו ונזקק בשל כך, להארכת לימודיו  9.3

בסמסטר נוסף, לא יחויב בשכר לימוד עבור סמסטר זה, ולא יחויב בתשלומי תקורה, 

 כה זו.גרירה או כל תשלום נוסף בגין האר

 

 היעדרות מבחינה בקורס המהווה "דרישה מוקדמת" .10

סטודנט ששירת שירות מילואים ונעדר בעקבותיו מבחינה של קורס, או שלא הגיש עבודה  10.1

בקורס המהווה "דרישה מוקדמת" לקבלה לשנת לימודים מתקדמת, לקורס אחר או 

ורס המתקדם או לגשת לצורך גישה למבחן באותו הקורס זכאי ללמוד "על תנאי" בק

למבחן באותו הקורס, עד שיספיק להיבחן בשני מועדי הבחינה שיוקצו לו, או להשלים את 

 העבודה בקורס. 

סטודנט ששירת שירות מילואים בתקופת ההרשמה לקורסים יודיע לרכזת המילואים  10.2

אים לפני צאתו לשרות המילואים, על בקשותיו להרשמה לקורסים שונים ורכזת המילו

 את הרשמתו המוקדמת לקורסים.  ככל שניתןתבטיח 

 

 מלגות ונקודות זכות אקדמיות .11

יהיה זכאי לנקודות זכות לצורך בחינת  ימים לפחות 10של  סטודנט ששירת שירות מילואים 11.1

 זכאותו לקבלת מלגות.

 ע"יבמידה וייקבעו  אקדמיות סטודנט ששירת במילואים יהיה זכאי לנקודות זכות 211.

  .המכללה

 

 פרק ה': כללי

 דרישות מהותיות .12

בכללים האמורים לעיל כדי לחייב התאמה של בחינה, מטלה או חלק מהן, כאשר הדבר אין 

 מתחייב מהדרישות המהותיות של הבחינה או המטלה.    

 


