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לחוק זכויות הסטודנט, א'  19המועצה להשכלה גבוהה, בתוקף סמכותה לפי סעיף  :כללי .1

קבעה כללים בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים  ,2007-התשס"ז

נוהל זה עוסק בקביעת ההוראות בדבר בהתאם לכללים אלו,  .2018-התשע"ח( תיקון)

 בעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים

 כל הכתוב בנוהל זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה.

 

 להגדיר ולקבוע את אופן יישום ההתאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים. מטרה: .2

 

 הגדרות .3

היעדרות בתקופת לימודים או בחינות בשל שירות מילואים  -שירות מילואים היעדרות בשל  .3.1

 כהגדרתו בחוק שירות מילואים.

 .2008-חוק שירות המילואים, התשס"ח -חוק שירות המילואים  .3.2

 כהגדרתו בחוק שירות המילואים. -שירות מילואים  .3.3

פי קריאה לשירות לפי שירות מילואים על  -שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד  .3.4

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

 לחוק שירות המילואים. )א( 9 בסעיף 

 .שנים 13סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו  -סטודנט הורה  .3.5

 

 וועדה לתיאום מילואים -ולת"ם .4

במידה  ,או תלמידי מכינה זכאים להגיש בקשה לולת"ם ,שניתואר או  ,סטודנט לתואר ראשון .4.1

 ימים.  6וקיבלו צו לשירות מילואים העולה על 

סטודנט המבקש להגיש בקשה לדחיית/קיצור/ביטול שירות המילואים, יגיש את הבקשה  .4.2

 באמצעות מילוי טופס הנמצא באתר הולת"ם

מנת לחתום על טופס על אקדמי ומדור שכר לימוד הנהל ימלפנות להסטודנט חריות בא .4.3

 הבקשה.

  מילואים חזרה משירות .5

 סטודנט שחוזר משירות מילואים מתבקש לפנות למינהל האקדמי ולהציג אישור שמ"פ .5.1

 לקבל את ההתאמות הרלוואנטיות. ( על מנת3010)
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  מילואיםהתאמות לסטודנט עקב שירות  .6

 
  רישום לקורסים .6.1

סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום 

 .מוקדם לקורסים בהתאם לנוהלי המוסד

 
 היעדרות משיעורים        .6.2

סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, ללא הגבלה, ולא ייפגעו  .6.2.1

לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת זכויותיו בשל כך, לרבות 

 עבודות או למתן ציון מיטיב.

סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב (, 6.2.1נוסף על האמור בסעיף ) .6.2.2

מיוחד, זכאי להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות המילואים כאמור 

ימים, יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף  10השירות עלתה על בסעיף קטן זה, ואם תקופת 

ימי שירות מילואים כאמור; כל יום היעדרות כאמור יהיה בסמוך לאחר תום  10בשל כל 

 .שירות המילואים

שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום  ,סטודנט הורה .6.2.3

ובלא הגבלה החל  10:30עות לימודים עד השעה בתקופת שירות המילואים, למשך שתי ש

, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך 15:00מהשעה 

 .זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב

ימים לפחות במצטבר במהלך  10מוסד יאפשר לסטודנט ששירת שירות מילואים של  .6.2.4

ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים  20ן קורס סמסטריאלי או סמסטר לעניי

לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא 

תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן; זכות כאמור בסעיף קטן זה תינתן גם לסטודנט הורה 

 ל היעדרות.שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים, בש

סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים (, 6.2.3נוסף על האמור בסעיף ) .6.2.5

ימי שירות  10בנסיבות חירום או במצב מיוחד, רשאי להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 

 .ימי לימודים 5-מילואים כאמור של בן או בת זוגו, אך לא יהיה רשאי להיעדר מיותר מ
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 מעבדות, סמינריונים, סדנאות וקורסי הכשרה מעשיתהיעדרות מ .6.3

מוסד יאפשר לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה  .6.3.1

או הכשרה מעשית, להשלים את שהחסיר או יפטור אותו מהשתתפותו, או יאפשר את 

בין השאר, למהות השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר בלא תשלום נוסף, בהתייחס 

הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר; המוסד יאפשר השלמה, פטור או השתתפות 

במועד מאוחר כאמור בסעיף זה גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או 

 בת זוגו כאמור בסעיף המוסד יפעל לקביעת נהלים בעניין זה ולפרסומם.

 
 של קורס קדם , הפסקת לימודיםאי הגשת מטלה , היעדרות מבחינה .6.4

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או שבשל  .6.4.1

תנאי בקורס מתקדם או בשנה -היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על

המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה; הוראות 

 .ולו גם על סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגוסעיף זה יח

 

 מטלות, עבודות ותרגילים .6.5

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יידחה   .6.5.1

מועד הגשת המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות 

  .שבהם שירת במילואים

 10-שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, יידחה המועד בסטודנט ששירת  .6.5.2

ימים או במספר הימים שבהם שירות במילואים, לפי הגבוה; הוראות סעיף קטן זה יחולו 

גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים 

 .הבנסיבות חירום או במצב מיוחד, בהתאמ

  14מוסד יקבע כללים להסדרת זכויותיו של סטודנט שהפסיד, עקב שירות מילואים של  .6.5.3

גם  ימים ומעלה, את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות; מוסד יקבע כללים כאמור

ועקב  להסדרת זכויותיו של סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור

  .למעלה משמונה עבודותכך הפסיד את מועד הגשתן של 

 

 בחנים  .6.6

 18: סטודנט ששירת במילואים במקביל למועד בוחן חובה בקורס, או במשך בוחן חובה .6.6.1

יום ומעלה במהלך הסמסטר לפני מועד קיום הבוחן, יקבל את האפשרות להמיר את בוחן 

 החובה לבוחן מגן.

להמיר את בוחן סטודנט ששירת במילואים במועד בו התקיים בוחן חובה בקורס, רשאי  .6.6.2

 החובה לבוחן מגן.

יום ומעלה במהלך  18: סטודנט ששירת במקביל למועד בוחן מגן, או במשך בוחן מגן .6.6.3

 הבוחן יוכלחלופי עבור הבוחן. הסמסטר לפני מועד קיום הבוחן, יהיה זכאי למועד 
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יהווה  להתקיים לפני מועד הבחינה הסופית או בהגדרת שאלות בבחינה הסופית שציונן

 מרצה הקורס.דעתו של   לשיקול ההחלטה נתונהאת ציון הבוחן. 

 

 )מועד ג'( מיוחדיםבחינות  ימועד .6.7

יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט  מועד ג' תמועד בחינ .6.7.1

 להתכונן לקראת הבחינה.

יתקיים בתום הסמסטר או בסמוך לו ולא יאוחר מארבעה חודשים  מועד ג' תמועד בחינ .6.7.2

  לאחר תום הסמסטר.

 

 
 במהלך הסמסטרלאור היעדרות זכאות למועד ג'  .6.8

ימים רצופים  5סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של  .6.8.1

 לפחות.

ימי  10מילואים של סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, שירת שירות  .6.8.2

 מילואים רצופים לפחות.

  .במהלך הסמסטרבמצטבר יום ומעלה  18סטודנט ששירת במשך  .6.8.3

במהלך הסמסטר זכאי למועד ג' בכל בחינה במצטבר יום   17עד  6סטודנט ששירת  .6.8.4

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

0.8. 

 
 בתקופת הבחינות לאור היעדרות' גזכאות למועד   .6.9

 .סטודנט שלא נבחן במועד א' או במועד ב' בגלל שירות מילואים פעיל ביום הבחינה .6.9.1

ימים רצופים  5סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של  .6.9.2

 .לפחות

 ימים במצטבר. 10סטודנט ששירת שירות מילואים של  .6.9.3

בתקופת הבחינות, יהיה זכאי למועד ג' על  ימים 9עד ימים  3רת במילואים יסטודנט שש .6.9.4

 .0.8פי הנוסחה כדלהלן: מספר ימי המילואים כפול 

מילואים בין שירות ב' בקורס בעקבות מועד  ומבחינת סטודנט שנעדר מבחינת מועד א' .6.9.5

במהלך הסמסטר והפסיד חומר לימודי ובין אם שירת במקביל שירת ימים רבים אם 

נוכחית. היהיה זכאי לשני מועדי ג'. המועד הראשון יינתן בשנה חינות בקורס למועדי הב

וסטודנט מעוניין במועד ג' נוסף, עליו להגיש בקשה למדור בחינות וציונים למועד  במידה

 המוקדם שמתקיים.
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 הארכת זמן   .6.10

 ימים רצופים החל בארבעת השבועות 10שירת שירות מילואים פעיל במשך שסטודנט  .6.10.1

 .האחרונים של הסמסטר וכלה בסוף תקופת הבחינות  

יום ומעלה במהלך הסמסטר, יוכל לקבל תוספת  15תקופה מצטברת של  סטודנט ששירת .6.10.2

ובכל הבחינות אליהן ייגש  בבחני חובה אשר יתקיימו במהלך הסמסטר 25%זמן של 

 בתקופת הבחינות.

 

 סיוע בהשלמת לימודים .6.11

 לפנות אל מרצה הקורס בבקשה לקבלת עזרהסטודנט לאחר שירות מילואים, רשאי  .6.11.1

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

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

מרצי המכללה והמתרגלים יוסיפו שעות קבלה )בעיקר לקראת מועדי הבחינות(  .6.11.2

לעזרה לסטודנטים המתקשים בהשלמת חומר שהחסירו בשל שירות מיועדות  שתהיינה

 מילואים.

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי למתן אפשרות, אם קיימת, לצפות בשיעורים  .6.11.3

שהפסיד עקב שירות המילואים או להאזין להם; מוסד יפעל, ככל האפשר, להכנסת 

ה דיגיטלית ואפשרות גישה מאגר של הרצאות בקורסי מבואות וקורסים מרכזיים במדי

 .אליהם באמצעות האינטרנט או בכל דרך אחרת

 עזרשיעורי  3ימים בסמסטר, יוכל לקבל עד  10שיעורי עזר: סטודנט אשר שירת מעל  .6.11.4

 , מתמטיקה ופיסיקה.במקצועות תכנות

 צילומי חומרי לימוד .6.11.5

 50-סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל

 .הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר צילומים או

 ספריה .6.11.6

  סטודנט אשר משרת במילואים, שאל ספר מהספרייה ומחויב בהחזרתו בעת שהותו  .6.11.6.1

במילואים, יוכל להחזירו עד ארבעה ימים לאחר חזרתו מהמילואים, ללא חיוב בקנס עם 

 הצגת אישור על שירות מילואים.

מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות  סטודנט שנעדר בשל שירות .6.11.6.2

שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות 

 .המילואים, בהתאם לנוהלי המוסד

 
 תנקודות זכות אקדמיו .6.12

 אקדמית מזכים בשתי במהלך שנת לימודיםבמצטבר ארבעה עשר ימי שירות מילואים 

 מקורס כללי. נקודות זכות



  
   4.31.01 מס' הנוהל: סיוע לסטודנטים המשרתים במילואיםנוהל  שם הנוהל:

 
  מינהל אקדמי תחום:

 20/10/2022: ישורתאריך א
  

 

 6מתוך  6עמוד  11/01/2023תאריך עדכון:  מהדורה : 
 

 

 פטור משכר לימוד  .6.13

יום  ברצף או יותר במהלך הסמסטר, לא יחויב בשכר  21סטודנט ששירת במילואים  .6.13.1

 לימוד בגין קורס בו הפסיק את לימודיו ולא נבחן בו בשל המילואים.

יום שנתי, יהיה זכאי לפטור מתשלום עבור קורס  20סטודנט אשר שירת במילואים מעל  .6.13.2

 בוצע באותה שנה בה התקיים שירות המילואים.אחד, בתנאי שהקורס 

 
 הארכת לימודים .6.14

ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו  150סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של  .6.14.1

סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל  2-התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב

 תשלום נוסף בשל הארכה זו.

ימים לפחות  150שירתו שירות מילואים מצטבר של סטודנט הורה שבן או בת זוגו  .6.14.2

במהלך תקופת לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו בסמסטר אחד, בלי 

 .שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו

 

 מלגות, מעונות ונקודות זכות אקדמיות .6.15

מוסד יהיה רשאי להכיר בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות  .6.15.1

 לצורך: זכות 

 .בחינת זכאותו לקבלת מלגות .6.15.1.1

( ישקול המוסד את 6.15.1.1בבחינת האפשרות לתת הטבה לפי סעיף קטן ) .6.15.2

, מכלול השיקולים והנסיבות הנוגעים לעניין ואת מידתיות מתן ההטבה

מוסד המכיר במעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וחינוכית  החליט

למען הקהילה כמזכה בנקודות זכות אקדמיות, יהיה רשאי להכיר גם 

נקודות זכות אקדמיות לתואר,  2-בשירות מילואים כפעילות המזכה ב

 נוהל "נ"ז תמורת מעורבות חברתית".למפורט בבהתאם 

 

 פרסום .6.16

 והדרכים לקבלת ההטבות לסטודנטים המכללה תפרסם בכל שנה את הכללים

 המשרתים במילואים.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  


