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מתפרסמים בזה כללים בדבר , (חוקה -להלן ) -2002 -ז"סהתש, חוק זכויות הסטודנטל א11סעיף בהתאם ל

משרתים מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים ה .התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים

 . ולאחר התייעצות עם נציגי אגודות הסטודנטים של המוסד, שירות מילואים לפי כללים אלה

 

 פרשנות: 'פרק א

 הגדרות. 1

- בכללים אלה 

 ;2002 -ח "התשס, שירות המילואיםכהגדרתו בחוק  -" שירות מילואים"

 ;2סעיף כהגדתו ב -" רכז מילואים"

 ;'ד לסטודנטים לפי פרקהתאמות  -"התאמות"

 תבחינת אמצע סמסטר או כל מטלה לימודי, בוחן, פרויקט, עבודה סמינריונית, עבודה, לרבות תרגיל - "עבודה"

  . על הסטודנט להגיש במסגרת לימודיואחרת ש

 

  רכז מילואים: 'פרק ב

 רכז המילואים ותפקידיו. 2

 ;במוסד כללים אלה יישוםהאמון על  רכז מילואיםימנה מוסד ( א)

 ;ד יביא לידיעת הסטודנטים את שם הרכז ואת הפרטים הדרושים לשם פניה אליוהמוס( ב)

  - יהיו בין היתר, תפקידי הרכז( ג)

 ;'להתאמות לפי פרק ג לאחר קבלת בקשה, לפי כללים אלהקביעת ההתאמות לסטודנטים ( 1)

  בהתאם , התאמותותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד לצורך ביצוע ה מעקב אחר ביצוע ההתאמות( 2)

 ;לעיל( 1)ק "להחלטתו כאמור בס

או  לדחיית שירות מילואיםנוגע לתיאום בין המוסד לבין צבא ההגנה לישראל בקשר סיוע לסטודנט ב( 3)

 ; הובטיפול בקשהההגשת לרבות מתן סיוע מנהלי ב, לקיצורו

 .דיישום כללים אלה במוסודיווח תקופתי בדבר אחריות בפני הנהלת המוסד ( 4)

 

 בקשה להתאמות: 'פרק ג

 בקשה להתאמות. 3

 ;יגיש בקשה להתאמות לרכז המילואים במוסדסטודנט  (א)

 ; המוסד יקבע את נוהל הגשת הבקשה להתאמות (ב)

 ;ימים לפני מועד יציאת הסטודנט למילואים 14לפחות  ,ככל שניתן, הבקשה תוגש (ג)

 .הבקשה ימים לאחר קבלת 10עד , ככל שניתן, החלטה בבקשה להתאמות תתקבל (ד)

 

 התאמות : 'דפרק 

 בחינות סוף סמסטר. 4

עבור כל מועד  מיוחדנוסף זכאי להבחן במועד , סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים ממועד בחינה שנקבע( א)
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 ;שהפסיד

רת יששסטודנט או , תקופת הבחינות מהלךבבמצטבר  ימים 10 לפחות של סטודנט ששירת שירות מילואים( ב) 

זכאי , מצטברבימים  21 לפחות ימי מילואים רצופים או 10 לפחות מהלך הסמסטר שלשירות מילואים ב

  ;בתום הסמסטרהיה אמור להיבחן בתקופת הבחינות בהם קורסים ב מועד מיוחדהבחן בל

אין בזכאות למועד מיוחד בהתאם לסעיף זה בכדי לשנות את זכאות הסטודנט לגשת , על אף האמור לעיל(  ג) 

 .עדי בחינה בלבד בכל קורסבפועל לשני מו

 

  עבודות .5

, הגשת עבודה ימים לפני מועד 14של   משירות מילואים בתקופה חזרמילואים או ששירת שירות טודנט ס  (א) 

 ;רת במילואיםיבהם ש לפחות מספר הימיםבהתאם ליידחה מועד הגשת העבודה 

 ,ומעלה יום 14של רצוף שירות מילואים  עקב ,שהפסיד סטודנטמוסד יקבע כללים להסדרת זכויותיו של  (ב)

; עבודותהפטור מחובת הגשת אפשרות מתן לרבות לעניין , עבודות ה משמונהמעללאת מועד הגשתן של 

אשר מכל מקום לא יינתן פטור מהגשת עבודות ; שניתןפטור בין היתר ל, ציון הקורס יתייחס במקרה זה

 .10%משקלן בציון הסופי הינו מעל 

 

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

עקב שירות , סדנא או הכשרה מעשית, סיור, ןסמינריו, מעבדהב קורסשנעדר מ לסטודנט מוסד יאפשר 

בין  בהתייחסו, לפי שקול דעת המוסד, או לפטור השתתפותו כאמורלהשלים את שהחסיר , מילואים

 . קורסלמהות הקורס ובתיאום  עם מורה ה ,היתר

 

 ונוכחות השלמת לימודים. 7

בין היתר , מוסד יסייע לסטודנט ששירת שירות מילואים בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד עקב השירות( א)

 ;כפי שייקבע על ידי המוסד, שעורי עזר או חומרי עזר, חונכות, באמצעות מתן הדרכות

לימודים שהפסיד עבור כל יום  או הדפסה תלושי צילום 50 סטודנט ששירת שירות מילואים זכאי לקבל ( ב)

  ;ת במילואיםושירעקב 

, דיסק/או בקלטת באמצעות האינטרנט ,ככל שקיימת, קבל גישהזכאי לסטודנט ששירת שירות מילואים (   ג)

אודיו )להכנת מאגר קלטות , ככל הניתן, מוסד יפעל ;ם אותם הפסיד עקב שירות המילואיםלשעורי

 ;ת בקורסי מבואות וקורסים מרכזייםשל הרצאו בץ באתרקישור לקואו ( ווידאו

ולאפשרות השאלת מספר  לעדיפות בהשאלת ספרים בספרייהזכאי  מילואיםשירות סטודנט ששירת ( ד)

 ;הלי המוסדובהתאם לנו בתקופה הסמוכה לחזרתו מהשירות, ספרים מעבר לכמות הרגילה

בין השאר לעניין דרישות נוכחות , עקב שירות מילואים סטודנט שנעדר מלימודיםזכויותיו של  נהפגעתלא ( ה)

 .לצורך זכאות לגשת לבחינות או למתן ציון מיטיב

 

 תשלומים. 8

 ;ת האמורות בכללים אלה ללא תשלוםלקבלת ההתאמוסטודנט ששירת שירות מילואים זכאי ( א)

יק לימודיו בקורס ונאלץ ובשל כך הפס, ימים לפחות במהלך סמסטר 10סטודנט ששירת שירות מילואים ( ב)

גרירה או , ולא יחויב בתשלומי תקורה, לא יחויב בשכר לימוד בגין הקורס שבוטל ,להירשם לקורס מחדש

לעניין זה רשאי הסטודנט להודיע על הפסקת לימודיו   ;כל תשלום נוסף אחר עבור הקורסים שבוטלו
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  ;ס עד שבוע ימים לפני מועד הבחינהבקור

סמסטר הארכת לימודיו בל, ונזקק בשל כך, ימים במהלך לימודיו 150ת שירות מילואים ששירסטודנט   ( ג)

גרירה או כל תשלום נוסף בגין , ולא יחויב בתשלומי תקורה עבור סמסטר זהשכר לימוד לא יחויב ב ,נוסף

 .הארכה זו

 

 ".דרישה מוקדמת"היעדרות מבחינה של קורס המהווה  .9

המהווה או שלא הגיש עבודה בקורס מבחינה של קורס בעקבותיו  נעדראים וששירת שירות מילוסטודנט ( א)

או לצורך גישה , לקורס אחר או לתואר מתקדם, לימודים מתקדמת תשנקבלה לל "דרישה מוקדמת"

או לגשת בקורס המתקדם או בלימודי התואר המתקדם " על תנאי"זכאי ללמוד למבחן באותו הקורס 

 ;בקורס או להשלים את העבודה בחן בשני מועדי הבחינה שיוקצו לויק להיעד שיספלמבחן באותו הקורס 

לפני צאתו לשרות  רכז המילואיםבתקופת ההרשמה לקורסים יודיע לששירת שירות מילואים סטודנט ( ב)

מוקדמת ה תוהרשמאת ורכז המילואים יבטיח על בקשותיו להרשמה לקורסים שונים , המילואים

 .ככל שניתן, לקורסים

 

 ונקודות זכות אקדמיות  מעונות ,מלגות. 10

 ;מילואים יהיה זכאי לנקודות זכות לצורך בחינת זכאותו לקבלת מלגותשירות סטודנט ששירת ( א)

 ;צורך בחינת זכאותו לקבלת מעונותמילואים יהיה זכאי לנקודות זכות לשירות סטודנט ששירת ( ב)

כמזכה בנקודות זכות תית וחינוכית למען הקהילה מעורבות סטודנטים בפעילות חברמוסד המכיר ב( ג)

 .  לפי כללים שיקבע, אקדמיות נקודות זכות 2בעד  יכיר גם בשירות מילואים כפעילות המזכה, אקדמיות

 

 כללי: 'פרק ה

 דרישות מהותיות. 11

ותיות כאשר הדבר מתחייב מהדרישות המה, מטלה או חלק מהן, אין בכללים אלה כדי לחייב התאמה של בחינה

 .של הבחינה או המטלה

 

 שם. 12

, (מילואיםשירות התאמות לסטודנטים המשרתים )כללי המועצה להשכלה גבוהה "לכללים אלה יקראו 

 . 2011 -א "תשעה

    

      

 

  

 


