
 זכויות סטודנטים המשרתים במילואים
 עקב לסטודנט הנגרם הנזק את האפשר ככל ,להקטין כדי בצלאל עושה כמיטב יכולתה

 השתלבותו את המשרת במילואים הסטודנט על להקל האקדמיה פועלת  .במילואים שירותו
 תלקרא והמקצועיות האקדמיות הדרישות את להשלים ול לסייעו הלימודים במסגרת המחודשת

 .לימודיו סיום
 
 

 כללי.1
 

 "הגדרה – "במילואים שרות1.1 
 שרות או ,רצופים יום 14 לפחות של שרות ,אלה כללים לצורך ,ייחשב במילואים שרות

 .מסוים בסעיף אחרת נקבע אם אלא ,מצטברים ימים של רב' מס של
 

 למילואים זימון קבלת 1.1

 לשירות יציאתו על יודיע יום רצופים 14 על העולה לתקופה למילואים זימון המקבל סטודנט 
 מועד לפני יום 14 ם לפחות הסטודנטי ולמשרד דקנאט לומד הוא מחלקה בהל  מילואים

  לסיוע בהם יזדקק לדעתו אשר מיוחדים נושאים הסטודנט יציין בהודעתו. יםלמילוא צאתו
 .לאחר שובו משירות המילואים

 הנדרשים השירותים למתן מועד מבעוד ךלהיער יהיה שניתן מנת על נדרשת זאת הודעה 
 .המילואים משירות חזרתו עם     

 
 (ם"לולת פניה) שרות קיצור/לדחיית בקשה 1.3

 ם"לולת הבקשה את יגיש המילואים שרות קיצור/לדחיית בקשה להגיש המבקש סטודנט 
 'ווכ המועדים ,הנדרשים הטפסים לרבות הבקשה הגשת .הסטודנטים נטקאד משרד באמצעות

 .זמנים לוח לרבות, ם"ולת לגבי המקובלים הנוהלים לפי יהיו

 והגשת הטפסים במילוי םהסטודנטי משרד דקנאט ידי-על ,סיוע לסטודנט יינתן הצורך במידת 
 .הבקשה      

 עד שבוע מיום קבלת  הסטודנטים נטדקא משרד באמצעות יוגש ם"ולת החלטות על ערעור
 .ם"החלטת הולת

 ם"לולת בקשות בהגשת בטיפול לסטודנט סיוע מנגנון יקיים הסטודנטים נטאמשרד דק. 
 

 אוריהיסטוריה ותיבחינות  במחלקה לה. 1
 

 בחינות - 1.1

 למועד זכאי 'ב בחינה מועדאו מ' א בחינה ממועד מילואים שירות עקב שנעדר סטודנט 
 .נוסף בחינה     

 למועד זכאי מודיםהלי בתקופת יםמצטברומעלה  ימים 21 או רצופים ימים 14 ששרת מי 
 .נוסף בחינה     

 במועד להבחן זכאי לפניהם בשבועיים או הבחינות בתקופת ומעלה ימים 4 ששרת ימ 
 :כלהלן הנוסחה לפי שירותו מתום ימים מספר בטווח שתתקיים בחינה לבכ. נוסף בחינה     
 .8 כפול מילואים ימי מספר     

 שניתן ככל מוקדם במועד יינתן הנוסף הבחינה ועדמ . 

 סטודנטים קבוצת עם או העוקב בסמסטר ינתןלה היכול נוסף במועד להיבחן הזכאות 
 .אחרת      

 הסמסטר במהלך בחינות או/ו סמסטר אמצע בחינות או/ו בחנים שהפסיד טודנטס 



 במועד להיבחן ,זכאי יהיה ,בקורס הסופי הציון בקביעת נכללים ואשר מסוים בקורס      
 .'וכד עבודה הגשת :כגון ,במקום אחרת חלופה לקבל או/ו מיוחד

 
 הגשות בקורסים מעשיים   2.2

 המועד . יהיה  זכאי למועד מיוחד  ,יום בסמסטר 14-למעלה מ במילואים ששרת סטודנט
 .יתואם מראש באמצעות פניה בכתב למזכירות המחלקה

 
 מעשי קורס הפסד 2.3 

 את להשלים יוכל מילואים שירות עקב ם מעשייםקורסיב להשתתף ממנו נבצר אשר סטודנט 
 ובתיאום קורסה למהות בהתאם וזאת מהשתתפות פטור לקבל או ,מאוחר במועד שהחסיר

 .ומזכירות המחלקה מורהה עם

 יקבל מהמרצה אפשרות , שיעורים בקורס 2-סטודנט המפסיד בשל שרות מילואים למעלה מ
המפגש . לקבלת משוב והדרכהלהגיש עבודה חלופית ויוכל לתאם מפגש אישי עם המרצה 

 .יתואם באמצעות מזכירות המחלקה
 

 לימודים בהשלמת סיוע. 3
 

 לימודים חומר בהשלמת עזרה 3.1 
 . יתאם פגישה עם המרצה ובמידת האפשר יקבל הכוונה, לפני יציאתו של הסטודנט למילואים

 יים אותם הפסידהמרצים בקורסים הספציפ אל לפנות רשאי מילואים תאשר חזר משירו  סטודנט
 .המילואים שירות בתקופת שהפסיד הלימודים חומר בהשלמת עזרה לקבל בבקשה

 
 עזר שיעורי 3.2 

 להשלמת עזר שיעורי או ,חונכות ,הדרכה לקבל זכאי מילואים שירות לאחר סטודנט 
 .החסר החומר      

 משרד דקנאט הסטודנטים ידי-על יינתנו החונכות או/ו העזר שיעורי . 

 הלימודים ימי מספרמו במילואים השירות ימי ממספר רייגז החונכות או העזר שעות מספר 
 .הסטודנט הפסיד אותם      

 יוכל להחזיר ספרים ששאל מהספריה בתום שרות המילואים , סטודנט אשר יוצא למילואים
 .ובאישור הספריהבכפוף להצגת אישור מילואים 

 
 

 אחר סיוע. 4
 

 מלגות  4.1

  במילואים יהיה זכאי לנקודות זכות לצורך בחינת זכאותו לקבלת מלגהסטודנט ששירת. 

  הסטודנטים בעבור  מחויביםשירות מילואים יחשב כשעות התנדבות למען הקהילה בהם
 .מלגת שכר הלימוד

 הסטודנטים נטאדק .5

 

 הסטודנטים נטאקד אצל ירוכז במילואים בסטודנטים הטיפול  

 טאנדק למשרד יפנה במילואים שירותו בגין כלשהו לשרות זכאותו לממש המבקש סטודנט 
  על הסטודנט היוצא למילואים לתאם מראש באמצעות  .השרות קבלת למימוש הסטודנטים     

 .נט הסטודנטים את מועדי ומערך הסיוע לאחר חזרתואמשרד דק     
 דיבי תהיה במילואים ששרת לסטודנט מיוחדים תנאים או שרות מתן בדבר ההחלטה     



   מחלקותעם ה ,דעתו שיקול ולפי הצורך במידת ,יתייעץ אשר הסטודנטים נאטדקמשרד      
 .   האקדמיות השונות     

 במילואים ששרת סטודנט של עניינואו מזכירות מחלקה ב מרצה החלטות על רעורע 
 .הסטודנטים לדיקן פניה ידי-על תעשה     

 במילואים המשרתים יםלסטודנט קבילות נציב דקנית הסטודנטים הנה. 
 ולא כראוי לדעתו טופל לא עניינו אם הקבילות לנציב לפנות זכאי במילואים ששרת סטודנט      
 .ערעור שהגיש אחרי למענה זכה      


