התאמות לסטודנטים בשירות מילואים
על פי חוק זכויות הסטודנט (תיקון) התשע"ב – 2012
מטרת ההתאמות להגדיר את זכויותיו של סטודנט השב ללימודים לאחר שירות מילואים.
דיקן הסטודנטים הינו הכתובת לסטודנטים החוזרים ממילואים אשר נתקלים בבעיות במימוש ההתאמות
או בעיות שההתאמות אינן פותרות.
סיוע במשלוח ולת"ם
את טופס הבקשה ניתן לקבל במשרד הדיקן ולהגישו מיד עם קבלת צו הקריאה ,לא יאוחר מ 40 -יום
לפני מועד תחילת השירות.
חובה למלא את כל פרטי הטופס ולצרף צילום של צו הקריאה.
אין לעכב את הגשת הבקשה גם אם לא פורסמו תאריכי הבחינות.
נוכחות בקורסים
היעדרות מקורסים עקב שירות מילואים פעיל אינה נכללת ב 20% -ההיעדרויות המותרות לסטודנט על
פי התקנון הסטודנטים.
סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים ,בלא הגבלה ,ולא יפגעו זכויותיו בשל כך,
לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות ,להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
המכללה תאפשר לסטודנט ששירת שירות מילואים של  10ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין
קורס סמסטריאלי או  20ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי ,ונעדר בשל כך
משיעורים בקורס ,לדחות את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.
אישור על היעדרות עקב שירות מילואים ניתן לקבל במשרד הדיקן עם הצגת טופס שמ"פ.
סטודנט הורה שבן או בת זוגו שרתו בשירות מילואים
סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשרות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד ,זכאי להיעדר
משיעורים ,בכל יום בתקופת שירות המילואים ,למשך שתי שעות לימודים עד השעה  10:30ובלא הגבלה
החל מהשעה  ,15:00וזכויותיו לא יפגעו בשל היעדרות זו ,לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות
לגשת לבחינות ,להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
סיוע לימודי
סטודנט המבקש סיוע לימודי יפנה למשרד הדיקן.
הגשת עבודות
נעדר סטודנט בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו ,יידחה מועד הגשת המטלה
או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה ,במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים.

המכללה תקבע כללים להסדרת זכויותיו של סטודנט שהפסיד ,עקב שירות מילואים של  14ימים ומעלה,
את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות.
מעבדות ,סמינריונים ,סדנאות ,סיורים וקורסי הכשרה מעשית
המכללה תאפשר לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה ,סמינריון ,סיור ,סדנא או
הכשרה מעשית ,להשלים את שהחסיר או תפטור אותו מהשתתפותו ,או תאפשר השתתפותו בהם במועד
מאוחר יותר ללא תשלום נוסף ,בהתייחס בין היתר ,למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר:
המכללה תפעל לקביעת נהלים בעניין זה ולפרסומם.
בחינות
סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים ,זכאי להיבחן במועד נוסף בעבור כל מועד שהפסיד.
אין בזכאות למועד נוסף כדי לשנות את זכות הסטודנט לגשת לשני מועדי בחינה בלבד בכל קורס ,בהתאם
לחוק.
יש למלא טופס בקשה למועד מיוחד באמצעות המכלול.
צילומים
סטודנט המשרת במילואים זכאי ל 50-צילומים בעבור כל יום שהחסיר מהלימודים .עליו לפנות למשרד
הדיקן על מנת לממש זכות זו.
נוהל המרת שירות מילואים פעיל בנקודת זכות ( 1קורס העשרה בחינוך) :
סטודנט המשרת מעל  14ימי מילואים ברצף יוכל לקבל הכרה ב 1-נק"ז במקום קורס העשרה בחינוך
(לדוגמה קייהילה) ,במידה ולא השתתף בעבר בקורס העשרה בחינוך.

