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פרק א' :פרשנות
.1

הגדרות
בנוהל זה -
"דרישה מוקדמת"  -השתתפות בקורס ,בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות
בקורס אחר ,בבחינה אחרת או במטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת.
"היעדרות בשל שירות מילואים"  -היעדרות בתקופת לימודים או בחינות בשל שירות
מילואים כהגדרתו בחוק– שירות המילואים.
"חוק שירות המילואים" – חוק שירות המילואים ,התשס"ח .2008
"מטלה"  -תרגיל ,עבודה ,עבודה סמינריונית ,פרויקט או רפרט.
"סטודנט הורה" – סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו  13שנים.
"שירות מילואים" כהגדרות בחוק שירות המילואים.
"שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד" – שירות מילואים על פי קריאה
לשירות לפי הוראות סעיף  8לחוק שירות המילואים או על פי צו קריאה לשירות במצב
מיוחד כמשמעותה בסעיף (9א) לחוק שירות המילואים.

פרק ב' :רכז מילואים
.2

רכז המילואים זהות ותפקידים:
.2.1

רכז מילואים יהיה אחד מעובדי הדקאנט .שמו יפורסם באתר המכללה.

.2.2

פנייה לרכז המילואים תעשה באמצעות "אפקה-נט" בלבד.
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.2.3

תפקידי רכז המילואים יהיו אלה:
.2.3.1

קביעה ,בתאום עם המרצה ,של ההתאמות האמורות בנוהל זה
לסטודנטים שהגישו בקשה להתאמות לפי פרק ג';

.2.3.2

תיאום עם הגורמים הרלוונטיים במכללה לצורך ביצוע התאמות
ומעקב אחר ביצוען.

.2.3.3

טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות;

.2.3.4

תיאום בין המכללה ובין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשת סטודנט
לדחיית שירות מילואים או לקיצורו ,לרבות סיוע בהגשת הבקשה.

.2.3.5

סיוע לסטודנטים בכל עניין אחר הנמצא במסגרת תפקידו.

פרק ג'  :בקשות להתאמות
.3

הגשת בקשה להתאמות:
.3.1

סטודנט המקבל זימון למילואים ו"סטודנט הורה" שבן או בת זוגו מקבל/ת זימון
למילואים ישלח ,לא יאוחר משבועיים לפני מועד היציאה למילואים ,פנייה
לדקאנט ב"אפקה-נט" שבה יפרט את התאריכים בהם ישהו ,הוא או בן/בת זוגו
במילואים ,הקורסים אותם יפסיד ,המרצים של אותם קורסים וההתאמות –
מאלה המפורטות בפרק ד' לנוהל זה – הדרושות לו  .במקביל יציג הסטודנט
את צו המילואים בדקאנט.

.3.2

* עם קבלת האישור על סיום המילואים ,ולא יאוחר משבועיים לאחר תום שירות
המילואים ,יפתח הסטודנט או "סטודנט הורה" כהגדרתו לעיל ,פנייה המפרטת
את כל ההתאמות הנחוצות לו בהתאם לנוהל זה ,ובמקביל יגיש את האישור
על סיום המילואים למשרד הדקאנט.
* במידה והסטודנט או "הסטודנט ההורה" מעוניין להבחן במועד מיוחד בסמוך
לתום תקופת המילואים שלו או של בן/בת זוגו (בהתאם לסעיף  7לפי נוהל זה)
עליו לפתוח פנייה באפקה נט לא יאוחר משבוע לאחר תום שירות המילואים ,או
עד  10ימים לאחר מועד ב' של הבחינה האמורה (המאוחר מבין שניהם) ,
ולציין את בקשתו להקדמת המועד המיוחד.
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פרק ד'  :התאמות
.4

היעדרות משיעורים ודחיית לימודים:
.4.1

סטודנט זכאי להיעדר ,ללא הגבלה ,משיעורים בתקופת שירות המילואים,
מבלי שזכויותיו בכל ענין ,לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת
לבחינות ,להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב ,יפגעו בשל כך .למען הסר ספק
מובהר בזה כי  ,היעדרות בשל שירות מילואים לא תבוא במניין ההיעדרויות
המותרות לכל סטודנט בהתאם לתוכנית הלימודים של הקורס.

.4.2

נוסף על האמור בסעיף קטן [ ,]4.1סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות
חירום או במצב מיוחד ,זכאי להיעדר מיום לימודים אחד ,בסמוך לאחר תום
שירות המילואים כאמור בסעיף קטן [ ,]4.1ואם תקופת השירות עלתה על 10
ימים ,יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל  10ימי שירות מילואים כאמור;
כל יום היעדרות כאמור יהיה בסמוך לאחר תום שירות המילואים.

.4.3

"סטודנט הורה" שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים ,זכאי להיעדר
משיעורים ,בכל יום בתקופת שירות המילואים ,למשך שתי שעות לימודים עד
השעה  10:30ובלא הגבלה החל מהשעה  ,15:00וזכויותיו לא ייפגעו בשל
היעדרות זו ,לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות,
להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

.4.4

סטודנט ששירת ,במהלך סמסטר ,שירות מילואים מצטבר של  10ימים לפחות
לעניין קורס סמסטריאלי ,או סטודנט ששירת במהלך שנת לימודים אחת,
שירות מילואים מצטבר של  20ימים לפחות לעניין קורס שנתי ,ונעדר בשל כך
משיעורים בקורס ,רשאי לדחות את הקורס ,לסמסטר העוקב בו ניתן הקורס,
ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן .זכות כאמור בסעיף קטן
זה תינתן גם ל"סטודנט הורה" שבן או בת זוגו שירת בשירות מילואים ,בשל
היעדרות ,כאמור בסעיף קטן [ ,]4.3בתקופות האמורות בסעיף קטן זה.
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.4.5

נוסף על האמור בסעיף קטן [" ]4.3סטודנט הורה" שבן או בת זוגו שירתו
שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד ,רשאי להיעדר מיום לימודים
אחד בשל כל  10ימי שירות מילואים כאמור של בן או בת זוגו ,אך לא יהיה
רשאי להיעדר מיותר מ 5-ימי לימודים.

.4.6

על מנת להסיר ספק מובהר בזאת כי זכות הקנויה לסטודנט בסעיף קטן []4.1
עד [ ]4.5נתונה גם ל"סטודנט הורה" שנעדר בשל שירות מילואים של בן/בת
זוגו.

.5

מטלות:
.5.1

נעדר סטודנט בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו,
יידחה מועד הגשת המטלה או המטלה החלופית שייקבע המרצה ,במספר ימים
שלא יפול ממספר הימים שבהם שירת הסטודנט במילואים.
היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד ,יידחה המועד ב-
 10ימים או במספר הימים שבהם שירת במילואים ,לפי הגבוה; הוראות סעיף
קטן זה יחולו גם על "סטודנט הורה" שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או
בשירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד ,בהתאמה.

.5.2

סטודנט שהפסיד ,עקב שירות מילואים של  14ימים ומעלה ,את מועד הגשתן
של למעלה משמונה עבודות ,יידחה מועד הגשת המטלות ,או המטלות
החלופיות שייקבע המרצה ,לפרק זמן שלא יפול מכפל מספר הימים שבהם
שירת במילואים.

.5.3

זכות כאמור בסעיף  5.2לעיל תינתן גם ל"סטודנט הורה" שבן או בת זוגו שירתו
שירות מילואים כאמור ועקב כך הפסיד את מועד הגשתן של למעלה משמונה
עבודות.

.5.4

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים ועקב כך לא הגיש מטלה בקורס המהווה
דרישת קדם ו"סטודנט הורה" שנעדר בשל שירות מילואים של בן/בת זוגו ועקב
כך לא הגיש מטלה בקורס המהווה דרישת קדם ,זכאי ללמוד על תנאי בקורס
המתקדם או בשנה המתקדמת עד להגשת המטלה.
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.6

מעבדות ,סמינריונים ,סדנאות ,סיורים וקורסי הכשרה מעשית:
מרצה של סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה ,סמינריון ,סיור,
סדנא או הכשרה מעשית ,יאפשר לו להשלים את שהחסיר בתוך פרק זמן סביר או
יפטור אותו מהשתתפותו ,או יאפשר את השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר ללא
תשלום נוסף ,הכל בהתייחס  -בין היתר  -למהות הקורס וטיב המטלה .לאחר
שהסטודנט יפנה לרכז המילואים כמפורט בסעיף  3דלעיל יפנה הרכז למרצה הקורס
ויעביר את תשובת המרצה לסטודנט.
הוראות סעיף זה חלות גם על "סטודנט הורה" שנעדר בשל שירות מילואים של בן או
בת זוגו כאמור בסעיף .4.3

.7

בחינות :
.7.1

סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים ,וכן "סטודנט הורה" שנעדר
מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו ,זכאי להיבחן במועד אחר עבור
כל מועד שהפסיד .הכל כמפורט להלן בסעיפי המשנה של סעיף זה.

.7.2

סטודנט ששרת במילואים בין  5ל 9-ימים רצופים בתקופת הלימודים זכאי
למועד בחינה אחר ,בשל כל בחינה שלא נבחן בה ותתקיים בטווח של מספר
ימים מתום שירותו ,שיתקבל לפי הנוסחה שלהלן :מספר ימי מילואים כפול .0.8

.7.3

סטודנט ששרת במילואים בין  4ל 9-ימים רצופים בתקופת הבחינות זכאי
להבחן במועד בחינה אחר ,בשל כל בחינה שלא נבחן בה ושתתקיים בטווח של
מספר ימים מתום שירותו ,שיתקבל לפי הנוסחה שלהלן :מספר ימי מילואים
כפול .0.8

.7.4

סטודנט ששירת ,בתקופת הבחינות  ,שירות מילואים של  10ימים לפחות,
במצטבר ,או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת
שירות מילואים של  10ימי מילואים רצופים לפחות או  21ימים במצטבר ,זכאי
להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות ,במועד אחר,
ובתנאי שלא נבחן בו.
זכאות כאמור בס"ק  7.2עד  7.4כולל ,תינתן גם ל"סטודנט הורה" שבן או בת
זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.
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.7.5

סטודנט ששירת ,בתקופת הבחינות ,שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב
מיוחד של  5ימים רצופים לפחות ,או  21ימים במצטבר במהלך הסמסטר
הסמוך לתקופת הבחינות ,זכאי להבחן בכל קורס שהיה אמור להבחן בו
בתקופת הבחינות ,במועד אחר ,ובתנאי שלא נבחן בו.
זכאות זו תינתן גם ל"סטודנט הורה" שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים
כאמור.

.7.6

מועד הבחינה האחר יכול שיהיה לאחר תום שירות המילואים ובלבד שתינתן
לסטודנט שהות סבירה להתכונן לבחינה ,או שיהיה בתקופת הבחינות של
הסמסטר הקרוב בו מתקיים הקורס ,ולא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום
הסמסטר ,הכל לפי בחירת הסטודנט.
סטודנט הרוצה להבחן בסמוך לתום תקופת המילואים יציין זאת בפנייה שישלח
לרכז המילואים כמבואר בסעיף  3.2דלעיל.

.7.7

למען הסר ספק מובהר בזה כי אין בזכאות למועד האחר האמורה בסעיף זה
כדי להגדיל את הזכות  -הקנויה לסטודנט בחוק זכויות הסטודנט  -לגשת לשני
מועדי בחינה בלבד בכל קורס.

.8

בוחן אמצע:
.8.1

סטודנט שנעדר מבוחן אמצע בשל שירות מילואים ,זכאי לפטור מבוחן האמצע
ומשקל הבוחן יעבור לציון הבחינה (להלן – "פטור מהבוחן").

.8.2

סטודנט ששרת במילואים בין  4ל 14-ימים רצופים בתקופת הלימודים זכאי
לפטור מכל בוחן אמצע שלא נבחן בו ,שיתקיים בטווח של מספר ימים מתום
שירותו שיתקבל לפי הנוסחה כלהלן :מספר ימי מילואים כפול .0.8

.8.3

סטודנט ,שבמהלך הסמסטר בו מתקיים הבוחן ,שירת שירות מילואים של 15
ימי מילואים רצופים לפחות או  21ימים במצטבר ,זכאי לקבל פטור מכל בחני
האמצע שלא נבחן בהם ,שיתקיימו באותו סמסטר מתום שירותו במילואים.
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.9

היעדרות מבחינה המהווה דרישה מוקדמת:
סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת זכאי
ללמוד על תנאי בקורס המתקדם עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו
לפי כללים אלה ובתנאי שישלים את הקורס בסמסטר העוקב בו הוא ניתן.
הוראות סעיף זה יחולו גם על "סטודנט הורה" שנעדר בשל שירות מילואים של בן או
בת זוגו.

 .10השלמת לימודים ,רישום לקורסים ונוכחות:
 .10.1סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לעזרה בהשלמת חומר הלימוד
שהפסיד באמצעות מתן חונכות ,שיעורי עזר ,חומרי עזר או בכל דרך אחרת
שתקבע על ידי הדקאנט.
 .10.2סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל 50-צילומים או
הדפסות של חומר לימודים שהפסיד ,בעד כל יום לימודים שבו נעדר עקב
שירות כאמור.
 .10.3סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי בשבועיים שלפני שרות המילואים
ובשבועיים שלאחר תום שירות המילואים לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה
ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות כפולה מהכמות הרגילה ,ולפרק זמן כפול
מפרק הזמן הרגיל ,כמפורט בנוהל השאלת ספרים לסטודנטים .
 .10.4סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים,
זכאי לרישום מוקדם לקורסים .במסגרת הגשת הבקשה לפי סעיף  3דלעיל
יבקש הסטודנט את ההתאמה ורכז המילואים יפנה את הבקשה למנהל
הסטודנטים לטיפול.
 .10.5זכאויות לפי סעיפי המשנה של סעיף זה יינתנו גם ל"סטודנט הורה" שנעדר
בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.
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 .11רישום לקורס קיץ:
 .11.1סטודנט ששירת ,במהלך שנת הלימודים בסמסטרים א' ו/או ב' ,שירות מילואים
מצטבר של  5ימים ומעלה ,יוכל להירשם לקורסים בסמסטר הקיץ של אותה
השנה בעלות רגילה.
 .11.2לאחר שהסטודנט שילם ,נרשם והתקבל לקורס בסמסטר הקיץ ,על מנת לקבל
את ההטבה במחיר ,באחריותו לפתוח פנייה באפקה נט לדקאנט ולבקש את
ההטבה .במקביל ,עליו להגיש אישור המעיד על שירות המילואים המצטבר
למשרד הדקאנט.
 .11.3תקופת הזמן לבקשת ההטבה היא החל מסיום תקופת השינויים לרישום
לסמסטר קיץ ,למשך שבועיים בלבד.
 .12הארכת לימודים:
 .12.1סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של  150ימים לפחות במהלך תקופת
לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב 2 -סמסטרים ,מבלי שיחויב
בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
" .12.2סטודנט הורה" שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של  150ימים
לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית ,יהיה זכאי להאריך את לימודיו
בסמסטר אחד ,בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
 .12.3באחריותו של הסטודנט לפנות למשרד הדקאנט בצירוף אישור המעיד על
שירות המילואים המצטבר.
 .13נקודות זכות בעבור שירות מילואים:
 .13.1סטודנט יהיה זכאי להכרה בשתי נקודות זכות על חשבון קורס בחירה
בהתמחות ,פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון במכללה ,בעבור
שירות מילואים כמפורט מטה:
 .13.1.1שירות מילואים של  14יום לפחות ,במצטבר ,במהלך שנת לימודים
אקדמית אחת במכללה.
 .13.1.2שירות מילואים של  30יום לפחות ,במצטבר ,במהלך לימודיו לתואר
ראשון במכללה.
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 .13.2לצורך קבלת ההכרה האמורה בס"ק [ ]13.1דלעיל על הסטודנט לעמוד בכל
התנאים הנוספים הבאים:
 .13.2.1לומד במכללה תוכנית לימודים מלאה לקראת קבלת תואר אקדמי
ראשון.
 .13.2.2בעת הגשת הבקשה על הסטודנט ללמוד בשנה ב' ומעלה.
 .13.2.3על הסטודנט להגיש אישור על ימי המילואים למשרד הדקאנט
במקביל לפתיחת הבקשה באפקה נט.
 .13.2.4את הבקשה יש לפתוח באפקה-נט למשרד הדקאנט:
סטודנטים במסלול בוקר – החל משבועיים לפני תחילת הסמסטר ועד
שבוע לאחר תחילתו ,בלבד ,בסמסטר א'  +ב' בלבד.
סטודנטים במסלול משולב  -החל משבועיים לפני תחילת הסמסטר
ועד שבוע לאחר תחילתו ,בלבד ,בסמסטר א'  +ב'  +קיץ.
 .13.3סעיף זה תקף החל משנת הלימודים תשע"ט.
 .14מלגות:
שירות מילואים יחשב כפעילות המזכה בנקודות זכות לצורך בחינת זכאותו של
סטודנט לקבלת מלגות סיוע.

פרק ה' :כללי
 .15פרסום:
 .15.1נוהל זה יפורסם בידיעון המכללה ,ב"אפקה-נט" ובאתר האינטרנט של
המכללה.
 .15.2רכז המילואים יביא בפתיחת כל שנה את עיקרי הנוהל ,לידיעת חברי הסגל
האקדמי ,הסגל המנהלי וציבור הסטודנטים במכללה.
 .15.3תחילתו של נוהל זה במועד אישורו ע"י המועצה האקדמית בתאריך
 .13.1.2013תאריך עדכון [  ] 21.2.17סעיפים .11 ,9 ,8.3 ,8.2 ,7.4 ,3.2
תאריך עדכון [ ]14.10.18סעיפים  4.2 ,3 ,2.3.5 ,1עד 7.4 ,7.1 ,6 ,5 ,4.6
עד .13 ,12 ,10.5 ,9 ,7.6
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