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נהלים לסטודנטים המשרתים במלואים

 .1כללי
-1.1

-1.2

"שירות במילואים" – הגדרה:
שירות במילואים ייחשב ,לצורך כללים
אלה ,כל זימון לשירות על פי חוק שירות המילואים וכן שירות של עתודאים.
קבלת זימון למילואים
•

סטודנט המקבל זימון למילואים יודיע לרכזת הסטודנטים ו/או מזכירת המחלקה ו/או
דיקנאט הסטודנטים  ,לפי נהלי המוסד ,על יציאתו לשירות מילואים ,לפחות  14יום
לפני מועד צאתו למילואים .בהודעתו יציין הסטודנט נושאים מיוחדים אשר בהם
לדעתו יזדקק לסיוע.

•
- 1.3

הודעה זו נדרשת על מנת שניתן יהיה להיערך מבעוד מועד למתן השירותים הנדרשים
עם חזרתו משירות המילואים.

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

סטודנט המבקש להגיש בקשה לדחיית /קיצור שירות המילואים ,יגיש את הבקשה
לולת"ם באמצעות דיקנאט הסטודנטים במוסד בו הוא לומד .הגשת הבקשה )לרבות
הטפסים הנדרשים ,המועדים וכו'( יהיו לפי הנוהלים המקובלים לגבי ולת"ם ,לרבות
לוח זמנים.

•

במידת הצורך יינתן לסטודנט סיוע ,על-ידי דיקנאט הסטודנטים ,במילוי הטפסים
והגשת הבקשה.

•

ערעור על החלטות ולת"מ יוגש באמצעות דיקנאט הסטודנטים.

•

דיקאנט הסטודנטים יקיים מנגנון סיוע לסטודנט בטיפול בהגשת בקשות
לולת"מ.

 .2בחינות ,עבודות ,מעבדות
- 2.1

בחינות סוף סמסטר
•

סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים ממועד בחינה א' או מועד בחינה ב'

זכאי

למועד בחינה נוסף.
•

שסטודנט שנעדר משני מועדים עקב שירות מילואים זכאי לגשת לשני מועדים
מיוחדים.

•

מי ששירת  10ימים רצופים או  21ימים ומעלה )מצטבר( במהלך סמסטר לימודים
זכאי למועד מיוחד בכל בחינה באותו סמסטר.
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•

מי ששירת  4ימים ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיים שלפניהם זכאי
להבחן במועד בחינה נוסף ,בכל בחינה שתתקיים בטווח מספר ימים מתום שירותו
לפי הנוסחא כלהלן :מספר ימי מילואים כפול .0.8

•

מועד הבחינה הנוסף יינתן במועד מוקדם ככל שניתן.

•

הזכאות להיבחן במועד נוסף יכול שתינתן בסמסטר העוקב או עם קבוצת סטודנטים
אחרת.

•

סטודנט שהפסיד בחנים ו/או בחינות אמצע סמסטר ו/או בחינות במהלך
הסמסטר בקורס מסוים ואשר נכללים בקביעת הציון הסופי בקורס ,יהיה זכאי,
להיבחן במועד מיוחד ו/או לקבל חלופה אחרת במקום ,כגון :הגשת עבודה וכד'.

הבהרה  :יובהר כי סטודנט הזכאי למועד בחינה נוסף ,משמעותו כי זכאי להיבחן בשני
מועדי בחינה בלבד מתוך שלושת המועדים האפשריים.
 2.2עבודות ותרגילים
•

לעניין סעיף זה" ,עבודה" – לרבות תרגיל ,עבודה ,עבודה סמינריונית,
פרויקט ,בוחן,בחינת אמצע סמסטר או כל מטלה לימודית אחרת שעל
הסטודנט להגיש במסגרת לימודיו.

•

2.3

סטודנט השוהה בשירות מילואים או חזר משירות מילואים בתקופה של  14ימים
לפני מועד הגשת העבודה יוכל להגישה במועד מאוחר יותר )כמספר הימים לפחות
בהם שרת במלואים( ,או לקבל פטור מהגשתה ,או להגיש עבודה חלופית וזאת בתאום
עם מורה הקורס ,ע"פ נוהלי המוסד ובהתאם למהות והיקף העבודה.

הפסד קורס ,מעבדות ,סימנריונים ,סדנאות וקורסי הכשרה מעשית.
•

סטודנט אשר נבצר ממנו להשתתף ,במעבדות /סימנריונים /סדנאות /קורסי הכשרה
מעשית ,עקב שירות מילואים יוכל להשלים את שהחסיר במועד מאוחר יותר או לקבל
פטור מהשתתפות ,זאת בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם מורה הקורס.

08-6475723

 .3סיוע בהשלמת לימודים
 – 3.1עזרה בהשלמת חומר לימודים
המרצה יעשה כל מאמץ על מנת לסייע בהשלמת חומר הלימודים לסטודנט ששרת במילואים.

 – 3.2שיעורי עזר וסיוע אחר
•

סטודנט לאחר שירות מילואים זכאי לקבל הדרכה ,חונכות ,או שיעורי עזר להשלמת
החומר החסר .שיעורי העזר ו/או החונכות יתואמו בעזרת יועצות הדיקנאט.

•

סטודנט ששירת במילואים זכאי לקבלת תלושי צילום ללא תשלום לפי המפתח להלן:
 50תלושי צילום עבור כל יום של שירות במילואים

•

סטודנט ששירת במילואים יקבל בהשאלה ללא תשלום קלטת/דיסק או קישור לקובץ
באתר – של השיעורים מהם נעדר עקב השרות במילואים ,זאת במידה ואלה קיימים.

•

המוסדות יפעלו ,ככל הניתן ,להכנת מאגר קלטות ) אודיו ווידאו ( או קישור לקובץ
באתר של הרצאות בקורסי מבואות וקורסים מרכזיים.

•

סטודנט ששירת במילואים ,יזכה לעדיפות בהשאלת ספרים בספרייה ,בתקופה
הסמוכה לחזרתו מהשירות .כן יוכל לשאול ספרים מעבר לכמות הרגילה שניתן לשאול
בכל השאלה בהתאם לנהלי המוסד.

 .4תשלומים
•

סטודנט ששרת במילואים פטור מתשלום עבור :כל חומר לימודי ,לרבות תקצירים
וקלטות הרצאות שניתנו לו ,שיעורי עזר ,השלמת מעבדות ,סמינריונים ,סדנאות
וקורסי הכשרה מעשית.

•

סטודנט ששירת במילואים  10ימים לפחות במהלך הסמסטר ,ובשל כך הפסיק 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 .לעניין
זה רשאי הסטודנט להודיע על הפסקת לימודיו בקורס עד שבוע ימים לפני מועד
הבחינה.

•

סטודנט שנזקק לסמסטר נוסף על מנת להשלים תואר בגין שירות מילואים ובתנאי
שסך כל ימי המילואים במשך ארבע השנים התקניות לתואר הוא לפחות  160ימים ,לא
יחוייב בשכר לימוד עבור סמסטר זה.

08-6475723

 .5היעדרות מבחינה של קורס המהווה "דרישה מוקדמת"
•

סטודנט שנעדר ,עקב שירות מילואים ,מבחינה של קורס המהווה "דרישה מוקדמת"
לשנת לימודים מתקדמת ,לקורס אחר או לתואר מתקדם ,זכאי ללמוד "על תנאי"
בקורס המתקדם או בלימודי התואר המתקדם עד שיספיק להיבחן בשני מועדי
הבחינה שיוקצו לו.

•

סטודנט שנקרא לשירות מילואים בתקופת ההרשמה לקורסים יודיע לרכזת
הסטודנטים ,לפני צאתו לשרות המילואים ,על בקשותיו להרשמה לקורסים שונים.
רכזת הסטודנטים תאפשר לסטודנט היוצא למילואים הרשמה מוקדמת או ימצא
פיתרון אחר לרישום לקורסים.

 .6מלגות
סטודנט ששירת במילואים יהיה זכאי לנקודות זכות לצורך בחינת זכאותו לקבלת מלגות.

 .7רכז מילואים
א .סטודנט המבקש לממש זכאותו לשרות כלשהו בגין שירותו במילואים יפנה לדיקנאט
הסטודנטים ו/או לרכזת הסטודנטים למימוש קבלת השרות והזכאויות השונות.
ב .ההחלטה בדבר מתן שרות או תנאים מיוחדים לסטודנט ששרת במילואים תהיה בידי
דיקאנט הסטודנטים ו/או רכזת הסטודנטים אשר יתייעצו ,במידת הצורך ולפי שיקול
דעתם ,במחלקות האקדמיות השונות.
ג .ערעור על החלטות מרצה ,מזכירות מחלקה בעניינו של סטודנט ששרת במילואים תעשה
על ידי פניה לדיקאן הסטודנטים.

 .8נציב קבילות
בכל מוסד להשכלה גבוהה ימונה נציב מונה נציב קבילות לסטודנטים המשרתים במילואים.
במכללה מכהן מר יוסי אלחיאני – סמנכ"ל תכנון ובקרה כנציג קבילות לסטודנטים המשרתים
במילואים.
סטודנט ששרת במילואים זכאי לפנות לנציב הקבילות אם עניינו לא טופל לדעתו כראוי בהתאם
לכללים אלו וזאת לאחר שמיצה את זכות הערעור באמצעות דיקאן הסטודנטים.

08-6475723

