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 כללי .1

, 2007-א לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז19בתוקף סמכותה לפי סעיף  ,המועצה להשכלה גבוהה

. 2018-התשע"ח, )תיקון( קבעה כללים בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

המשרתים  בדבר התאמות לסטודנטים ההוראותנוהל זה עוסק בקביעת בהתאם לכללים אלו, 

כל הכתוב בנוהל זה בלשון זכר, מכוון גם  .הבמכללה האקדמית להנדסה אורט בראוד במילואים

 ללשון נקבה.

 

 מטרה .2

 מטרת נוהל זה היא להגדיר ולקבוע את אופן יישום ההתאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים.  

 

 מסמכים ישימים ודרישות חוק .3

 מסיבות לימודים –בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל  .3.1

 בקשת ערר על החלטת ולת"ם .3.2

 כללי זכויות הסטודנט )התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים( -הנחיות המל"ג  .3.3

 2018-התשע"ח, )תיקון(

 א19, סעיף 2007-חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז .3.4

 .2008-חוק שירות מילואים, התשס"ח .3.5

  (19-ע-007-נוהל בחינות )אק .3.6

 נוהל אקדמי .3.7

 מכללההנוהל מלגות  .3.8

 (14-ע-004-אקהסטודנטים )נוהל טיפול בתלונות  .3.9

 (19-א-006-בפעילות חברתית וקהילתית )דקנוהל מעורבות סטודנטים  .3.10

 

 הגדרות .4

היעדרות בתקופת לימודים או בחינות בשל שירות מילואים  -היעדרות בשל שירות מילואים  .4.1

  .כהגדרתו בחוק שירות מילואים

 .2008-חוק שירות המילואים, התשס"ח -חוק שירות המילואים  .4.2

 כהגדרתו בחוק שירות המילואים. - שירות מילואים .4.3

שירות מילואים על פי קריאה לשירות לפי  - שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד .4.4

לחוק שירות המילואים או על פי קריאה לשירות במצב מיוחד כמשמעותה  8הוראות סעיף 

 )א( לחוק שירות המילואים.9בסעיף 

 שנים. 13סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו  - סטודנט הורה .4.5
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בא לתת מענה לסטודנט, שמסיבות המוכרות כמניעה  מועד בחינה זה - מיוחד (בחינה)מועד  .4.6

מודגש בזאת כי . חמורה )עקב שירות מילואים(, לא השתתף בבחינות מועד א' או מועד ב'

 ב' אינו זכאי למועד מיוחד. -סטודנט שנבחן בשני המועדים א' ו

 מועדי א' וב'.משך הזמן הכולל את תקופת הלימודים ואת תקופת הבחינות של  -סמסטר  .4.7

 מניעה חמורה )עקב שירות מילואים(: .4.8

 – סטודנט הורהשל הסטודנט עצמו, ובמקרה של  שירות מילואים במועד הבחינה .4.8.1

 שירות מילואים של בן או בת זוגו במועד הבחינה של הסטודנט. 

או שירות  ,במחצית השנייה של הסמסטר ימים רצופים 10 לפחותשירות מילואים של  .4.8.2

הסטודנט לא נבחן בהם , סמסטרמהלך הימים ומעלה )במצטבר( ב 21מילואים של 

גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו  מתייחסאו בשניהם.  (א' או ב')באחד מהמועדים 

 שירתו שירות מילואים כאמור לעיל.

של (: שירות מילואים 9( או במצב מיוחד )צו 8במקרה של קריאה בנסיבות חירום )צו  .4.8.3

שירות  , אואו בתקופת הבחינות סמסטרמחצית השנייה של הבימים רצופים  5 לפחות

ולא נבחן באחד המועדים  ,סמסטרמהלך ה)במצטבר( ב ומעלה ימים 21 מילואים של

גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים  מתייחס א' או ב' או בשניהם.

 .לעיל כאמור

ולא נבחן לפניהן, שים ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיים ימ 4שירות מילואים של  .4.8.4

בטווח מס' ימים מתום שירותו לפי הנוסחה כלהלן: מס' בבחינה סופית שהתקיימה 

כלפי מעלה  בנוסחהלקביעת טווח מספר הימים יש לעגל  .0.8ימי מילואים כפול 

ימים זכאי לא להיבחן באחד המועדים המתקיימים  4)לדוגמא: שירות מילואים של 

 ימים מתום שירותו(. 4בטווח של 

, זכאי לא להיבחן באחד המועדים א' או בתקופת הבחינותימים  3שירות מילואים של  .4.8.5

 ימים מתום שירותו. 3ב' המתקיימים בטווח של 

זכאי לא להיבחן באחד המועדים א' או  פת הבחינות,בתקוימים  2שירות מילואים של  .4.8.6

 ימים מתום שירותו. 2ב' המתקיימים בטווח של 

או כל מטלה  בחנים או בחן בינייםרפרט, תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט,  – מטלה .4.9

 אחרת שעל הסטודנט להגיש במסגרת לימודיו. לימודית

משרשרת קורסים הנלמדת באופן סדרתי לשם התמחות קורס שהוגדר כחלק  – קורס קדם .4.10

מסוימת או כחלק ממהלך הלימודים הרגיל. חובה לעמוד בהצלחה בקורס קדם כדי להמשיך 

 את שרשרת הלימודים.

ידי ראש המחלקה לטפל בסטודנטים המשרתים -חבר סגל שמונה על – רכז מילואים מחלקתי .4.11

 במילואים.
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 אחריות .5

 דקן הסטודנטים. נוהיהאחראי להפעלת הנוהל 

 

 שיטה .6

 שירות )פניה לולת"ם( ביטול/קיצורבקשה לדחיית/ .6.1

סטודנט מן המניין לתואר ראשון או שני או תלמידי מכינה הלומדים במסלול יום זכאים להגיש 

 ימים. 6במידה וקיבלו צו לשירות מילואים העולה על  בקשה לולת"ם

רות המילואים, יגיש את הבקשה יש ביטול/קיצורסטודנט המבקש להגיש בקשה לדחיית/

צו לפני מועד ום י 30-עשה לא יאוחר מתלולת"ם באמצעות דקן הסטודנטים. הגשת הבקשה 

 .הקריאה

 ם:ינולת"ם הל בקשהההגשת הטפסים הנדרשים לצורך  .6.1.1

)נספח ולת"ם  –ואים פעיל מסיבות לימודים טופס בקשה לדחיית שירות מיל .6.1.1.1

 חתום על ידי מזכירות המחלקה. (א'

 העתק צו המילואים  .6.1.1.2

 שבועית מערכת שעות .6.1.1.3

 מבחניםמועדי  .6.1.1.4

  מכתב אישי  .6.1.1.5

לולת"ם. סיוע לסטודנט בטיפול בהגשת בקשות הסטודנטים מקיים מנגנון קנט ד .6.1.2

  ע במילוי הטפסים והגשת הבקשה.במידת הצורך, יינתן לסטודנט סיו

יוגש באמצעות דקן הסטודנטים, לא יאוחר ( ב')נספח ערעור על החלטות ולת"ם טופס  .6.1.3

 ולת"ם.ההחלטת ממועד קבלת  יום 7-מ

 עקב שירות מילואים לסטודנטהתאמות  .6.2

  משיעוריםהיעדרות  .6.2.1

סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, ללא הגבלה, ולא  .6.2.1.1

רבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת ייפגעו זכויותיו בשל כך, ל

 לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

(, סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות 6.2.1.1נוסף על האמור בסעיף ) .6.2.1.2

לאחר תום וחירום או במצב מיוחד, זכאי להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך 

ימים,  10שירות המילואים כאמור בסעיף זה, ואם תקופת השירות עלתה על 

ל יום כ ;ימי מילואים כאמור 10יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל 

 היעדרות כאמור יהיה בסמוך לאחר תום שירות המילואים.

סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר  .6.2.1.3

משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד 
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, וזכויותיו לא ייפגעו בשל 15:00ובלא הגבלה החל מהשעה  10:30השעה 

לרבות לענין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות,  היעדרות זו,

 להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

( סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות 6.2.1.3נוסף על האמור בסעיף ) .6.2.1.4

מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, רשאי להיעדר מיום לימודים אחד 

ל בן או בת זוגו, אך לא יהיה רשאי ימי שירות מילואים כאמור ש 10בשל כל 

 .לימודיםימי  5-להיעדר מיותר מ

  ותבחינ    .6.2.2

זכאות למועד מיוחד עבור בחינות סוף סמסטר בהתאם לנוהל בחינות וזאת  .6.2.2.1

 עבור סיבות המוכרות כמניעה חמורה )עקב שירות מילואים(. 

יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן  מיוחדועד הבחינה המ .6.2.2.2

  שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.

יתקיים בתום הסמסטר או בסמוך לו ולא יאוחר מיוחד מועד הבחינה ה .6.2.2.3

 מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר.

 ו/או בחינות בחן בינייםנים ו/או בח ,עקב שרות מילואים ,סטודנט שהפסיד .6.2.2.4

במהלך הסמסטר בקורס מסוים ואשר נכללים  ות(סמסטריאליות )סופי

, יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד )כולל ציון מגן(בקביעת הציון הסופי בקורס 

 לפי שיקול הדעת של המרצה.ו/או לקבל חלופה אחרת 

 ארכת זמןה    .6.2.3

 ,בסמסטרבמצטבר יום  21או סמסטר, ברצף במהלך יום  10רת ששיסטודנט  .6.2.3.1

 . הסמסטרשל סוף עת מבחן לכל ש  25% זכאי לקבל תוספת של

  עם הארכת זמן קבועה או כל הארכת זמן אחרת. לא ניתן לשלב .6.2.3.2

 NetStickהשאלת    .6.2.4

 ימים ומעלה יהיה זכאי להשאיל  4סטודנט שיוצא לשרות מילואים של  .6.2.4.1

NetStick  .לתקופת שירותו 

לקבלת טופס  למזכירות דקנט הסטודנטים יש לפנות לקבלת אישור השאלה  .6.2.4.2

 . מחסן הטכני במכללהיש לגשת עם הטופס ל. השאלה

 ימים לפני היציאה לשירות המילואים.  4 -כההשאלה תתבצע  .6.2.4.3

 למחסן הטכני.  NetStick -את ה מידעם החזרה מהמילואים, יש להחזיר  .6.2.4.4

 מטלות   .6.2.5

יום  14במועד שנקבע להגשת מטלה או עד  שירות מילואיםבשל סטודנט נעדר  .6.2.5.1

במספר הימים לפחות המטלה מועד הגשת לפני מועד הגשת המטלה, יידחה 

המרצה  חלופית בהתאם להחלטתמטלה תינתן או שבהם שירת במילואים 
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שירות מילואים בנסיבות במקרה של  .)ובהתחשב במהות והיקף המטלה(

מים או במספר הימים שבהם י 10-חירום או במצב מיוחד, יידחה המועד ב

הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט   ם.מביניה שירת במילואים, לפי הגבוה

הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות 

 חירום או במצב מיוחד, בהתאמה.

הגשתן ימים ומעלה, את מועד  14סטודנט שהפסיד, עקב שירות מילואים של  .6.2.5.2

בקורסים אותם הוא לומד, יפנה אל יועץ  עבודות של למעלה משמונה

יועץ המילואים יעמוד בקשר עם מרצי הקורסים  .המילואים של המחלקה

התאמה אפשרית לכל עבודה )פטור מהגשת עבודה,   תהרלוונטיים לשם הסדר

  .הגשת העבודה במועד מאוחר יותר, הגשת מטלה חלופית, או החלטה אחרת(

אמור בסעיף זה יחול גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות ה

 מילואים כאמור ועקב כך הפסיד את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות.

 וקורסי הכשרה מעשית , סיוריםהפסד קורס, מעבדות, סמינריונים, סדנאות   .6.2.6

או  הסדנסיור//סמינריון/שנעדר בשל שירות מילואים ממעבדהסטודנט  .6.2.6.1

במועד מאוחר  , או יוכל להשתתףל להשלים את שהחסיריוכ ית,הכשרה מעש

 החלטתלבהתאם וזאת  ,או לקבל פטור מהשתתפותללא תשלום נוסף יותר 

המוסד יאפשר השלמה, פטור או השתתפות במועד מאוחר  מרצה הקורס.

יותר כאמור בסעיף זה גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן 

 (.6.2.1.3ת זוגו כאמור בסעיף )או ב

לפחות במצטבר  ימים 10במילואים סטודנט אשר שירת  -ורס קדחיית  .6.2.6.2

לפחות במצטבר  ימים 20)לענין קורס סמסטריאלי( או  סמסטרבמהלך 

ונעדר בשל כך משיעורים בקורס,   ,במהלך שנת הלימודים )לענין קורס שנתי(

ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי זכאי לדחות את הקורס לסמסטר העוקב 

ן זה רשאי הסטודנט ילעניהקורס )א' או ב'(.  שעדיין לא נבחן באף אחד ממועדי

ימים לפני בחינת מועד א' בקורס.  5להודיע על הפסקת לימודיו בקורס עד 

במידה ולא קיים הקורס  .קורסהאת "לא השלים" כמי שהסטודנט ייחשב 

)אם ניתן( או בזה  ט את הקורס בסמסטר קיץבסמסטר העוקב ישלים הסטודנ

מנת לקבל את אישור דקן הסטודנטים לקורס חוזר )ללא -על .שאחריו

לקורס חוזר בגין שירות מילואים בקשה תשלום(, על הסטודנט למלא טופס 

דחייה של יותר מקורס אחד ה של קורס יחיד. יסעיף מתייחס לדחיה )נספח ג'(.

 לנשיא לעניינים אקדמיים )מנל"א(.דורשת אישור של המשנה 

זכות כאמור בסעיף זה תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו ה

(, בתקופות האמורות 6.2.1.3שירות מילואים, בשל היעדרות, כאמור בסעיף )

 (.6.2.1.3בסעיף )
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 קורס קיץ   .6.2.7

ה אקדמית ימים לפחות במצטבר במהלך שנ 21סטודנט אשר שירת במילואים  .6.2.7.1

סטודנט . ללא תשלוםאחד לקורס קיץ כאי ז, ימים רצופים 7ומתוכם לפחות 

, ימים רצופים 7ומתוכם  במצטברמילואים  םימי 30 לפחות במילואיםששירת 

ימים  15לפחות סטודנט ששירת במילואים זכאי לשני קורסי קיץ ללא תשלום. 

ימים, כולל( זכאי לקורס קיץ אחד  20)ועד במצטבר במהלך שנה אקדמית 

לענין זה, שנה אקדמית תכלול את תקופת קורס הקיץ, רק  .בעלות רגילה

 במידה והסטודנט לומד קורס בקיץ. 

הטבה זו תינתן רק עבור קורס קיץ הנפתח באותה שנה אקדמית  6.2.7.1.1

בה ביצע הסטודנט את שרות המילואים. לא ניתן להעביר את 

ההטבה לשנה אקדמית אחרת או לקבל במקומה החזר כספי 

 )במידה וקורס הקיץ לא ייפתח(. 

 המכללה. תקציב הטבה זו אינה תקפה למקבלי מלגות מ 6.2.7.1.2

 רות מילואים בתנאי קבע.הטבה זו אינה תקפה עבור שי 6.2.7.1.3

קיץ )ללא  י/שור דקן הסטודנטים לקורסיעל מנת לקבל את א 6.2.7.1.4

(, על הסטודנט למלא טופס בקשה , או בעלות רגילהתשלום

 (.'דלקורס קיץ בגין שירות מילואים )נספח 

 של קורס קדםאו אי הגשת מטלה מבחינה היעדרות  .6.2.8

או לא הגיש סטודנט שנעדר, בשל שירות מילואים, מבחינה של קורס קדם  .6.2.8.1

לשנת לימודים מתקדמת, לקורס אחר או לקבוצת מטלה בקורס הקדם, 

קורסים לתואר מתקדם, זכאי ללמוד "על תנאי" בקורס/ים המתקדמ/ים או 

הוראות סעיף  בלימודי התואר המתקדם במקביל לחזרתו על קורס הקדם.

 זה יחולו גם על סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

ותנה באישור האחראי האקדמי על הקורס האישור ללמוד על תנאי מ .6.2.8.2

  המתקדם.

 רישום לקורסים .6.2.9

שירות במילואים לא יפגע ברישום לקורסים. סטודנט יודיע למזכירות המחלקה, לפני 

צאתו לשירות המילואים, על בקשותיו לרישום לקורסים שונים. מזכירות המחלקה 

 .דימויות המחלקתיתאפשר לסטודנט היוצא למילואים רישום מוקדם, על פי סדר הק

זכאות לפי סעיף זה יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת 

 זוגו.

 הארכת לימודים .6.2.10

 במהלךלפחות ימים  150סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של  .6.2.10.1

 סמסטרים,  2-תקופת לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב      
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 מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.      

  ימים  150סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של  .6.2.10.2

לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו 

סטר אחד, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה בסמ

 זו.

 סיוע בהשלמת לימודים .6.3

 עזרה בהשלמת חומר לימודים .6.3.1

עזרה  תבבקשה לקבל קורסהרשאי לפנות אל מרצה  ,סטודנט לאחר שירות מילואים

זכאות לפי סעיף זה  בהשלמת חומר הלימודים שהפסיד בתקופת שירות המילואים.

 יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

 שיעורי עזר .6.3.2

סטודנט לאחר שירות מילואים זכאי לקבל הדרכה, חונכות או שיעורי עזר  .6.3.2.1

ימי  10על כל שעות  6המפתח למתן שיעורי עזר הנו  להשלמת החומר החסר.

 .ברצףמילואים 

 לשכת דקן הסטודנטים. באחריותשיעורי העזר ו/או החונכות מתן  .6.3.2.2

 מלגות, מעונות ונקודות זכות אקדמיות .6.4

  נקודות זכות אקדמיות .6.4.1

ימים ברצף או  4ימי מילואים בשנת לימודים אחת, מתוכם  14סטודנט אשר שירת 

נקודות זכות.  2-רצף(, יהיה זכאי לדרישה לבשנת לימודים אחת )ללא ימים  21שירת 

עניין זה, שנה אקדמית תכלול את תקופת הקיץ, רק במידה והסטודנט לומד קורס ל

קיץ. הזכאות לשתי נקודות זכות אקדמיות תהיה פעם אחת בלבד במהלך הלימודים 

שם "פעילות חברתית שתי נקודות הזכות האקדמיות ייחשבו כקורס בלתואר ראשון. 

נוהל מפורט ב אופן הדיווח על המילואים לשם קבלת נקודות זכות. וקהילתית"

 .6.2מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, סעיף 

 מלגות .6.4.2

לצורך בחינת זכאותו סטודנט ששירת במילואים יהיה זכאי לנקודות זכות  .6.4.2.1

  .המכללה , על פי המפורט בנוהל מלגותאגודהלקבלת מלגת סיוע או מלגת 

יום במצטבר בשנה אקדמית )לא כולל  21סטודנט ששירת במילואים לפחות  .6.4.2.2

חופשת הקיץ(, יהיה זכאי להכרה בשרות זה כפעילות חברתית לצורך קבלת 

 מלגות.

 מעונות .6.4.3

ת זכות, לצורך בחינת זכאותו לקבלת וי לנקודסטודנט ששירת במילואים, יהיה זכא

 מעונות. 
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 חדר כושר .6.4.4

סטודנט יהיה זכאי לכניסה )ללא תשלום( לחדר הכושר במכללה, בסמסטר העוקב, 

 לסמסטר בו הוא מקיים לפחות אחד משלושת התנאים הבאים:

 ימים רצופים במהלך הסמסטר 5שירות של לפחות  .6.4.4.1

 במצטבר במהלך הסמסטרימים  14שירות של לפחות  .6.4.4.2

ן זה, שנה יימים במצטבר במהלך שנה אקדמית. לעני 21שירות של לפחות  .6.4.4.3

אקדמית תכלול את תקופת קורס הקיץ, רק במידה והסטודנט לומד קורס 

 בקיץ. 

ש לפנות למזכירות דקנט הסטודנטים לקבלת אישור לכניסה לחדר כושר י .6.4.4.4

 . מנהל חדר הכושרופס הפנייה ללצורך קבלת ט

 וע אחרסי .6.5

 צילומים .6.5.1

על פי המפתח , צילומיםזכאי לקבל  ומעלה( אחד החל מיום) רת במילואיםיסטודנט שש

 (.וחופשת הקיץשבת -)לא כולל שישי צילומים עבור כל יום שירות במילואים 50 של

זכאות לפי סעיף זה יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת 

 זוגו.

 צילומי חומרי לימוד .6.5.2

)תקצירים, תרגילים, לימודי יקבל ללא תשלום, כל חומר  ,רת במילואיםיסטודנט שש

שהה בתקופת הזמן בה  ,וחומרי לימוד אחרים( שחולק לסטודנטים במהלך הקורס

זכאות לפי סעיף זה יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים  במילואים.

 של בן או בת זוגו.

 ירי הרצאותתקצ .6.5.3

ממנו נבצר   אשר מהםשיעורים ללא תשלום, תקצירי  יקבל ,רת במילואיםיסטודנט שש

זכאות לפי סעיף זה  להשתתף עקב השירות במילואים, זאת במידה ואלה קיימים.

 יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

 השאלת ספרים – הספרי .6.5.4

בתקופה הסמוכה  זכה לעדיפות בהשאלת ספרים בספריהי ,סטודנט ששירת במילואים

ספרים הספרים מעבר למכסה הרגילה של כמות  שאוליוכל ל ,כןכמו לחזרתו מהשירות. 

זכאות לפי סעיף זה יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל  שניתן להשאיל בכל השאלה.

 שירות מילואים של בן או בת זוגו.

 תשלומים .6.6

 עבור:  פטור מתשלוםסטודנט ששירת במילואים 

 .6.2.4על פי המפורט בסעיף  NetStickהשאלת  .6.6.1
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השלמת הפסד קורס, מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים וקורסי הכשרה מעשית  .6.6.2

 .6.2.7על פי המפורט בסעיף 

 .6.2.8קורס קיץ על פי המפורט בסעיף  .6.6.3

 .6.2.11הארכת לימודים על פי המפורט בסעיף  .6.6.4

 .6.3.2שיעורי עזר על פי המפורט בסעיף  .6.6.5

 .6.4.1סעיף נקודות זכות אקדמיות בגין שרות מילואים על פי  .6.6.6

 .6.5.1צילומים על פי המפורט בסעיף  .6.6.7

 .6.5.3-ו 6.5.2סעיפים כל חומר לימודי, לרבות תקצירי הרצאות על פי  .6.6.8

 .6.4.4כניסה לחדר כושר בסמסטר העוקב על פי המפורט בסעיף  .6.6.9

 דקנט הסטודנטים .6.7

 ירוכז אצל דקן הסטודנטים.המשרתים במילואים הטיפול בסטודנטים  .6.7.1

לדקן יפנה  ,כלשהו בגין שירותו במילואים סיועזכאותו ל סטודנט המבקש לממש .6.7.2

 .סיועלמימוש קבלת ה הסטודנטים

רת במילואים תהיה יאו תנאים מיוחדים לסטודנט ששמיוחד  סיועההחלטה בדבר מתן  .6.7.3

מחלקות עם ה ץ, במידת הצורך ולפי שיקול דעתו,בידי דקן הסטודנטים אשר יתייע

 "א(.מנל) אקדמיים לענייניםלנשיא  משנההאו עם  האקדמיות השונות

פנייה לרכז  ידי -תיעשה על ,צהעל החלטות מרשל סטודנט ששירת במילואים ערעור  .6.7.4

-המילואים במחלקה ו/או לראש המחלקה. באם הסטודנט חושב שלא טופל כיאות על

 "א.למנלידי ראש המחלקה, יוכל לפנות 

הסטודנטים יסייע לסטודנטים בכל עניין אחר שנמצא במסגרת תפקידו כגורם  דקנט .6.7.5

 המרכז את הטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים.

 רכז מילואים מחלקתי .6.8

בכל מחלקה ימונה על ידי ראש המחלקה רכז מילואים מחלקתי. סטודנט רשאי לפנות  .6.8.1

 אליו בכל בעיה בה הוא  נתקל כתוצאה משירותו במילואים.

לשנה )לפני פתיחת שנה"ל( לדקנט מחלקה או יחידה אקדמית תדווח אחת  כל .6.8.2

 הסטודנטים אודות רכזי המילואים המחלקתיים ופרטי הקשר עמם.

דקנט הסטודנטים יפרסם אחת לסמסטר, לכלל הסטודנטים במכללה, את שמות רכזי  .6.8.3

 המילואים המחלקתיים.

 סטודנטיםה נציב קבילות .6.9

 עניינו לא טופללדעתו, אם הסטודנטים סטודנט ששירת במילואים זכאי לפנות לנציב קבילות            

 .סטודנטיםוזאת על פי נוהל טיפול בתלונות  ולא זכה למענה אחרי שהגיש ערעור ,כראוי
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 פרסום .6.10

סטודנטים ל ההטבות את הכללים והדרכים לקבלתהמכללה תפרסם בכל שנה  .6.10.1

 .המשרתים במילואים

 יביא לידיעת כל חברי הסגל האקדמי והמנהלי את עיקרי נוהל זה. נטיםדקן הסטוד .6.10.2

  סייגים לנוהל .6.11

קצין בשירות פעיל הלומד במכללה במסגרת  סטודנט במסלול עתודה אקדמית או .6.11.1

 .4.6קריירה צבאית לא זכאי להתאמות המפורטות בנוהל למעט סעיף 

בגין אותה תקופת שירות מילואים ניתן לקבל רק אחת מההטבות: קורס חוזר ללא  .6.11.2

 (.6.2.8( או קורס קיץ חינם )6.2.7.2תשלום )

 

 הגדרת התהליך .7

פעילות 

 מס'
 הפעילות

מועד אחרון 

 לביצוע
 מסמכים אחראי ביצוע

קבלת צו מילואים  1

 לסטודנט

 צו מילואים  תחילת פעילות

יום לפני מועד  30 םפנייה לולת" 2

 הגיוס

 הסטודנט

ודקנט 

 הסטודנטים

טופס ולת"ם 

דחייה/ביטול/קיצור שירות 

מילואים פעיל מסיבות 

 ('א)נספח  לימודים

ימים ממועד   7 עד הגשת ערעור 3

תשובת קבלת 

 ולת"ם

הסטודנט 

ודקנט 

 הסטודנטים

טופס ערעור על החלטת 

 ('ב)נספח  ולת"ם

4  

 NetStickהשאלת 

לפני  ימים  4-כ

מועד היציאה 

 למילואים

 הסטודנט

ודקנט 

 הסטודנטים

בקשה צו המילואים, 

במקרים  NetStickלקבלת 

 ימי שמ"פ ומעלה 4של 

5 

 

 

 

 

 

 

 

התאמות  קבלת 

 עקב שירות מילואים

)צילומים, שיעורי 

 עזר, הארכת זמן(

לאחר שירות 

 המילואים

 

 הסטודנט

דקנט ו

 הסטודנטים

אישור סיום שירות 

 (3010מילואים )טופס 
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פעילות 

 מס'
 הפעילות

מועד אחרון 

 לביצוע
 מסמכים אחראי ביצוע

6 

 

 

 

 

זכאות בקשה ל

 פי-ללמועד מיוחד ע

 נוהל בחינות

יינתן במועד 

מוקדם ככל שניתן 

ולא יאוחר 

מארבעה חודשים 

לאחר תום 

 הסמסטר

 הסטודנט

 והמחלקה

 

7 

 

 

 

בקשה לקורס חוזר  

 )ללא תשלום( 

לאחר שירות 

המילואים, ולפחות 

ימים לפני בחינת  5

 מועד א' בקורס

 הסטודנט

ודקן 

 הסטודנטים

בקשה לקורס חוזר )ללא 

תשלום( עקב שירות 

 )נספח ג'(מילואים 

8 

 

 

 

 

קבלת עדיפות 

להשאלת ספרים 

מהספרייה ומתן 

היתר להשאיל כמות 

גדולה יותר של 

ספרים מהמכסה 

 המקובלת

לאחר שירות 

 המילואים

 הסטודנט

 והספריה

 

זכאות ללמוד "על  9

תנאי" בקורס 

מתקדם במקביל 

לחזרה על קורס 

הקדם, ממנו נאלץ 

עדר יהסטודנט לה

 מילואיםבשל שירות 

לאחר שירות 

 המילואים

 הסטודנט

 והמחלקה

 

מתן אפשרות  10

לרישום מוקדם 

 לקורסים

לפני שירות 

 המילואים

 הסטודנט

 והמחלקה

 

בקשה לקבלת נ"ז   11

אקדמיות בגין 

שירות מילואים 

 פעיל 

חודש מסיום 

תקופת המילואים 

 המאוחרת 

 הסטודנט 

 והמחלקה

טופס דיווח על שירות 

מילואים לשם קבלת 

נקודות זכות )נספח ב' 

נוהל מעורבות סטודנטים ב

בפעילות חברתית 

 (וקהילתית
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 מדדים .8

מספר התלונות בשנה על רקע אי קיום נוהל משרתים במילואים שנמצאו מוצדקות על ידי  .8.1

 דקן הסטודנטים או המנל"א או נציב קבילות הסטודנטים.

 עניקה המכללה לסטודנטים המשרתים במילואים.מההטבות הכספיות שההיקף השנתי של  .8.2

 

 

  חתימות .9

 

 

 

פעילות 

 מס'
 הפעילות

מועד אחרון 

 לביצוע
 מסמכים אחראי ביצוע

לאחר שירות  קורס/י קיץ חינם  12

 המילואים

הסטודנט ודקן 

 הסטודנטים

בקשה לקורס/י קיץ חינם 

)נספח עקב שירות מילואים 

 ד'(

לאחר שירות  חדר כושר 13

 המילואים

 הסטודנט

ודקנט 

 הסטודנטים

אישור סיום שירות 

 (3010מילואים )טופס 
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 מסיבות לימודים – טופס בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל - 'אנספח 
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 טופס הגשת ערעור על החלטת ולת"ם -'בנספח 

 



 

 

 

 

 'גנספח 

    הגשת הבקשה:  תאריך 

 

 לכבוד

 מדור שכר לימוד

 

 שלום רב,

 

 בגין שירות מילואים( עלות)ללא  חוזרלקורס בקשה   הנדון:

 

 __   ____  .ת.ז     ___         שם הסטודנט 

 

 __________   מחלקה 

 

 ____    שנת לימודים 

 

 מספר הקורס:  ___________________  שם הקורס: ______________________

 

 .א'  /  ב' במהלך סמסטר במצטברימים  10לפחות במילואים הסטודנט שירת 

לא נבחן באף אחד מהמועדים בקורס אליו היה רשום בסמסטר בו שירת הסטודנט 

 . במילואים

  ללא תשלום. לקורס חוזרמכאן, שעל פי נוהל משרתים במילואים, זכאי 

 

 

 לטיפולך אודה,

 

 ב ב ר כ ה ,                                                           

 

 דיקן/ית הסטודנטים            
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 'דנספח 

    תאריך 

 לכבוד

 מדור שכר לימוד

 שלום רב,

 

 עלות רגילהבאו לקורס קיץ קיץ )ללא תשלום(  י/בקשה לקורסהנדון:  

 גין שירות מילואיםב

 

       .ת.ז              שם הסטודנט 

 

     שנת לימודים      _ ______   מחלקה 

 

 :או ג' ב' ,יש למלא את אחת האפשרויות א'

 

 ימים במצטבר במהלך השנה האקדמית _______ 21הסטודנט שירת במילואים לפחות  .א

 לקורס קיץמכאן, שעל פי נוהל משרתים במילואים, זכאי  ימים רצופים. 7ומתוכם לפחות 

 ללא תשלום.

 מספר הקורס:  ___________________  שם הקורס: _______________________

ימים במצטבר במהלך השנה האקדמית _______   30הסטודנט שירת במילואים לפחות  .ב

לשני קורסי ימים רצופים. מכאן, שעל פי נוהל משרתים במילואים, זכאי  7ומתוכם לפחות 

 ללא תשלום. קיץ

 מספר הקורס:  ___________________  שם הקורס: _______________________

 

 _______________________מספר הקורס:  ___________________  שם הקורס: 

ימים,  20ימים במצטבר במהלך שנה אקדמית )ועד  15הסטודנט שירת במילואים לפחות  .ג

 פי נוהל משרתים במילואים זכאי לקורס קיץ אחד בעלות רגילה.-כולל(. מכאן, שעל

 

 מספר הקורס:  ___________________  שם הקורס: _______________________

 

 אודה,לטיפולך 

 ב ב ר כ ה ,     

  

 הסטודנטים ן/יתקיד                         


