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 נוהל סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים
 המכללה האקדמית להנדסה  ירושלים )ע"ר( קבעה את הסעדים הבאים לסטודנטים המשרתים במילואים:

 קבלת זימון למילואים .1

על יציאתו לשירות מנהל האקדמי ימים יודיע ל 10על סטודנט המקבל זימון למילואים לתקופה העולה   .1.1

 מילואים, 

 בהודעתו יציין הסטודנט נושאים מיוחדים בהם לדעתו יזדקק לסיוע.  .1.2

 יפנה את הסטודנט למחלקות הרלוונטיות לקבלת הסיוע. המנהל האקדמי .1.3

 

 וועדה לתיאום מילואים -ולת"ם .2

באמצעות מילוי  קיצור מילואים בשל לימודיו לדחיית אוסטודנט הנקרא לשירות מילואים יכול להגיש בקשה 

 טופס הנמצא באתר
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  בחינות סוף סמסטר .3

נתונה, לא יוכל להיות זכאי למועד ג' סטודנט אשר ניגש לשני מועדים בקורס מסוים בשנת לימודים  .3.1

 באותו הקורס.

 סטודנט זכאי למועד בחינה ג' בהתקיים אחד מהמקרים כמפורט להלן: .3.2

 סטודנט  שלא נבחן במועד א' או במועד ב' בגלל שירות מילואים פעיל ביום הבחינה. .3.2.1

את שני מועדי  בתנאי שלא ניצל -יום  ומעלה במהלך הסמסטר שלפני הבחינה 18סטודנט ששירת במשך  .3.2.2

 הבחינה הרגילים )א'/ב'(.

יום  במהלך הסמסטר )למעט תקופת בחינות וחופשות( זכאי למועד ג' בכל  17עד   6ששרת סטודנט  .3.2.3

 0.8בחינה שתתקיים בטווח ימים מתום שירותו, לפי הנוסחה כדלהלן: מספר ימי המילואים כפול 

יום מתום  11' אם תתקיים בחינה בתוך יום, יהיה זכאי למועד ג 14אם שירת הסטודנט  -לדוגמא

 בתנאי שלא ניצל את שני מועדי הבחינה הרגילים )א'/ב'(. -השירות

ימים ומעלה בתקופת הבחינות, יהיה זכאי למועד ג' על פי הנוסחה  3ששרת במילואים  סטודנט .3.2.4

ועד ג' אם יום, יהיה זכאי למ 14אם שירת הסטודנט  -לדוגמא 0.8כדלהלן: מספר ימי המילואים כפול 

 בתנאי שלא ניצל את שני מועדי הבחינה הרגילים )א'/ב'(. -יום מתום השירות 11תתקיים בחינה בתוך 

סטודנט שנעדר מבחינות מועד א' +ב' בקורס בעקבות מילואים בין אם שירת ימים רבים במהלך  .3.2.5

-לסעיפים א'הסמסטר והפסיד חומר לימודי ובין אם שירת במקביל למועדי הבחינות בקורס )בהתאם 

ד'(, יהיה זכאי לשני מועדי ג'. המועד הראשון יינתן באותה שנה נוכחית. במידה וקורס מסוים יינתן 

במידה והקורס לא יינתן  בסמסטר העוקב, על הסטודנט חלה החובה לממש את זכאותו למועד ג'.

 בסמסטר העוקב המועד ג' השני יינתן בשנה העוקבת.
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 בוחן אמצע קורס .4

יום ומעלה במהלך הסמסטר לפני  18ת במילואים במקביל למועד בוחן אמצע בקורס או במשך סטודנט ששיר

 מועד קיום הבוחן, יקבל את האפשרות להמיר את בוחן האמצע לבוחן מגן.

 בוחן מגן .5

יום ומעלה במהלך הסמסטר לפני מועד קיום הבוחן, יהיה  18סטודנט ששירת במקביל למועד בוחן מגן או במשך 

עד ג'. הבוחן יוכל להתקיים לפני מועד הבחינה הסופית או בהגדרת שאלות בבחינה הסופית שציונן זכאי למו

מרצה הקורס.  יהווה את ציון הבוחן. הדבר נתון לשיקול  

 הארכת זמן בבחינות .6

ימים רצופים החל בארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר  10סטודנט אשר שירת שירות מילואים פעיל במשך 

יום ומעלה במהלך הסמסטר, יוכל לקבל תוספת זמן של  15בסוף תקופת הבחינות או תקופה מצטברת של וכלה 

 בבחני חובה אשר יתקיימו במהלך הסמסטר, ובכל הבחינות אליהן ייגש בתקופת הבחינות. 25%

 

 עבודות ותרגילים .7

ועד הגשת עבודה )כולל עבודה ימים טרם מ 14-7סטודנט השוהה בשירות מילואים או חזר משירות מילואים בין  

סמינריונית, תרגיל, פרויקט, בוחן  או כל מטלה לימודית אחרת( יוכל להגישה במועד מאוחר יותר, או לקבל פטור 

 הכול לפי שקול דעת מרצה הקורס, מהות העבודה והיקפה. מהגשתה, או להגיש עבודה חלופית,

 מעבדות, סמינריונים, סדנאות וקורסי הכשרה מעשית .8

ימי מילואים  ברצף, ונבצר ממנו עקב כך להשתתף במעבדות / סמינריונים /  14 -טודנט אשר שירת יותר מס

ול סדנאות / קורסי הכשרה מעשית עקב שירות מילואים יוכל להשלים את שהחסיר במועד מאוחר יותר, הכ

אישור ועדת הוראה.להעניק  פטור מהשתתפות בכפוף ל הקורס רשאי רצהמ. בהתאם לשקול דעת מרצה הקורס  

 עזרה בהשלמת חומר לימודים  .9

שיעורי עזר במקצועות תכנות, מתמטיקה  3ימים בסמסטר, יוכל לקבל עד  10סטודנט אשר שירת מעל  .9.1

 יקה.סופי

מרצי המכללה והמתרגלים יוסיפו שעות קבלה )בעיקר לקראת מועדי הבחינות( שתהיינה מיועדות לעזרה  .9.2

 ר שהחסירו בשל שירות מילואים.לסטודנטים המתקשים בהשלמת חומ

 צילומי חומרי לימוד .10

צילומים  בגין כל יום לימודים שהחסיר עקב שירות מילואים.  50 -סטודנט יהיה זכאי ל  
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 פטור משכר לימוד   .11

יום  ברצף או יותר במהלך הסמסטר, לא יחויב בשכר לימוד בגין קורס  21סטודנט ששירת במילואים  .11.1

 .נבחן בו בשל המילואיםמודיו ולא בו הפסיק את לי

יום שנתי, יהיה זכאי לפטור מתשלום עבור קורס אחד, בתנאי  20סטודנט אשר שירת במילואים מעל  .11.2

 שהקורס בוצע באותה שנה בה התקיים שירות המילואים.

ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה  150סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של  .11.3

סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה  2-לימודיו בזכאי להאריך את 

 זו.

ימים לפחות במהלך תקופת  150סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של  .11.4

לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו בסמסטר אחד, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל 

 .ל הארכה זותשלום נוסף בש

 

 אי עמידה בתנאי קדם עקב שירות מילואים .12

סטודנט שנאלץ, עקב שירות מילואים, להפסיק לימודיו בקורס המהווה דרישת קדם לקורס משנה העוקבת או 

תיבחן ע"י הגורמים להיעדר מבחינת הסיום שלו, זכאי להגיש בקשה להירשם לקורס המתקדם. בקשתו 

 האקדמיים. 

 חד המקנה שתי נקודות זכותפטור מקורס כללי א .13

.ארבעה עשר ימי שירות מילואים במהלך שנת לימודים אקדמית מזכים בשתי נקודות זכות  

 

 ספריה .14

סטודנט אשר משרת במילואים, שאל ספר מהספרייה ומחויב בהחזרתו בעת שהותו במילואים, יוכל  .14.1

הצגת אישור על שירות להחזירו עד ארבעה ימים לאחר חזרתו מהמילואים, ללא חיוב בקנס עם 

 מילואים.

בהשאלת ספרים מבוקשים מאוד או במקרה ומספר העותקים מצומצם מאוד יופעל  שיקול דעת  .14.2

 מנהלת הספרייה.

 ימים בסמסטר. 10תינתן עדיפות בהשאלת ספרים לסטודנט המשרת מעל  .14.3

 

 רישום לקורסים .15

סטודנט המשרת במילואים במהלך ימי הרישום, מתבקש להודיע על כך לפני יציאתו למילואים. המכללה תנהג 

  בגמישות לגבי מועדים מחייבים ברישום לקורסים.

  אמון על הטמעת נוהל זה. מנהל האקדמיהטמעת הנוהל:  .16
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