דיקנאט הסטודנטים
Dean of Students

عميد الطالب

מידע לסטודנטים המשרתים במילואים
הקלות וסיוע לסטודנטים המשרתים במילואים
אוניברסיטת חיפה עושה את מירב המאמצים כדי להקל על סטודנט השב משירות מילואים להשתלב
בלימודיו ,וכן להקל על סטודנט הורה (לילדים עד גיל  )13שבן או בת זוגו משרתים במילואים.
ההקלות והשירותים מתוארים להלן ,ויינתנו עם הצגת אישור על שירות מילואים .ההקלות
האקדמיות ניתנות על ידי החוגים/פקולטות (למעט נקודות זכות ,שניתנות על ידי דיקנאט הסטודנטים),
שירותים נוספים ניתנים על ידי דיקנאט הסטודנטים ,וישנן הטבות שניתנות על ידי אגודת הסטודנטים.
רכזת המילואים באוניברסיטה היא גב' רות רז בן-ברק ,ראש לשכת דיקנאט הסטודנטים ,טל' 04-
 ,8240335מייל . rbraz@univ.haifa.ac.il :

הקלות אקדמיות (ניתנות על ידי החוגים /פקולטות)
היעדרות
א.

סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים ,בלא הגבלה ,ולא ייפגעו זכויותיו
בשל כך ,לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות ,להגשת עבודות או
למתן ציון מיטיב.

ב.

בנוסף לאמור בסעיף א' ,סטודנט ששירת בנסיבות חירום או במצב מיוחד ,זכאי להיעדר מיום
לימודים אחד לאחר תום שירות המילואים כאמור ,ואם תקופת השירות עלתה על  10ימים,
יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל  10ימי שירות מילואים כאמור .כל יום היעדרות
כאמור יהיה בסמוך לאחר תום שירות המילואים.

ג.

סטודנט הורה שבן או בת זוגו משרתים במילואים ,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.

ד.

סטודנט שנעדר משיעורים בקורס בשל שירות מילואים של  10ימים לפחות במצטבר במהלך
סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי ,או שנעדר  20ימים לפחות במצטבר במהלך שנת לימודים
לעניין קורס שנתי ,יוכל לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא
נבחן.

ה.

נוסף על האמור בסעיף ג' ,סטודנט הורה שבן או בת זוגו משרתים 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.
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בחינות סוף סמסטר

א.

סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים מאחד ממועדי הבחינה שנקבעו ,וכן סטודנט הורה
שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת הזוג ,זכאי להיבחן במועד נוסף אחר
בעבור כל מועד שהפסיד.

ב.

סטודנט אשר נעדר משני מועדים עקב שירות מילואים ,יזכה לגשת לשני מועדים נוספים.

ג.

זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות ,במועד נוסף בתום
הסמסטר ,או בסמוך לו ולא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר:


מי ששירת  10ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת בחינות



מי ששירת  10ימים רצופים לפחות או  21ימים במצטבר במהלך הסמסטר
הסמוך לתקופת הבחינות.



מי ששירת בנסיבות חירום או במצב מיוחד של  5ימים רצופים לפחות במהלך
תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה ,או  21ימים במצטבר במהלך הסמסטר
הסמוך לתקופת הבחינות.



זכאות כאמור תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים
כאמור.

מטלות ותרגילים
א .לעניין סעיף זה" ,מטלה" -לרבות תרגיל ,עבודה ,עבודה סמינריונית ,פרויקט ,או רפרט.
ב.

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו ,יידחה מועד
הגשת המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה כמספר הימים ,לפחות ,בהם
שרת במילואים.
היה ושירות המילואים בנסיבות חירום או מצב מיוחד ,יידחה המועד ב 10-ימים או במספר

ג.

הימים שבהם שירת במילואים ,לפי הגבוה.
ד.

סעיפים א-ג לעיל יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או
בשירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד ,בהתאמה.

ה .דחייה וביטול של עבודות:
בכל מקרה בו הפסיד סטודנט ,עקב שירות במילואים של  14יום ומעלה ברציפות ,מעל ל8-
עבודות ,יחולו הכללים הבאים (הדברים אמורים גם לגבי סטודנט הורה שבן/בת הזוג שירתו
שירות מילואים כאמור ועקב כך הפסיד את מועד הגשתן של למעלה מ 8עבודות):

)1

כל מוסד יקבע כללים אשר ימסדו את השילוב הנדרש בין הפתרון הבא לידי ביטוי בדחייה
של מועד הגשת המטלה לבין ביטולה .כללים אלו ייקבעו תוך מתן דגש ראוי למשמעות
האקדמית של מטלה ,ובתיאום עם רכז המילואים.
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)2

לעניין סעיף זה ,כל ביטול חובת הגשה יבוא לידי ביטוי בהתאמת המשקל היחסי של

מרכיבי הציון הסופי בקורס.

)3

לעניין סעיף זה ,לא יבוטלו עבודות אשר משקלן בציון הסופי הינו מעל .10%

היעדרות ממעבדות ,סמינריונים ,סיורים ,סדנאות וקורסי הכשרה מעשית
סטודנט אשר נבצר ממנו להשתתף במעבדות/סמינריונים/סיורים/סדנאות/קורסי הכשרה מעשית ,עקב
שירות מילואים זכאי להשלים את שהחסיר במועד מאוחר יותר ,או לקבל פטור מהשתתפות ,או
להשתתף בו במועד מאוחר יותר בלא תשלום נוסף וזאת בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם מורה
הקורס .זכאות כאמור תינתן גם לסטודנט הורה שנעדר כאמור בסעיף הנוגע להיעדרות בשל שירות
מילואים של בן או בת זוגו.
הימנעות מפגיעה בתהליך הרישום
סטודנט שבעת הרישום לקורסים נמצא בשירות מילואים פעיל ונבצר ממנו מחמת השירות להירשם
לקורס או צומצם מרחב אפשרויות הבחירה שלו (יחסית לסטודנט שלא שירת במילואים) זכאי לרישום
מוקדם לקורסים בהתאם לנוהלי המוסד .זכאות זו תינתן גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות
מילואים של בן או בת הזוג.

תשלומים
פטור מתשלום עבור חומר לימודי ,שיעורי עזר ומעבדות.

א.

סטודנט ששרת במילואים פטור מתשלום עבור :כל חומר לימודי ,לרבות תקצירי וקלטות
הרצאות שניתנו לו ,שיעורי עזר ,השלמת מעבדות ,סמינריונים ,סדנאות וקורסי הכשרה
מעשית.

ב.

סטודנט ששירת במילואים  10ימים לפחות במהלך הסמסטר ,ובשל כך הפסיק לימודיו
בקורס ונאלץ להירשם לקורס מחדש לא יחויב בשכר לימוד בגין הקורס שבוטל ,ולא יחויב
בתשלומי תקורה ,גרירה או כל תשלום נוסף אחר עבור הקורסים שבוטלו .לעניין זה רשאי
הסטודנט להודיע על הפסקת לימודיו בקורס עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה.
סטודנט שנזקק לסמסטר נוסף על מנת להשלים תואר בגין שרות מילואים ובתנאי שסך כל
ימי המילואים גבוה ביותר ,לא יחויב בשכר לימוד עבור סמסטר זה.
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היעדרות מבחינה של קורס המהווה "דרישה מוקדמת".
א .סטודנט שנעדר ,עקב שירות מילואים מבחינה ,או לא הגיש מטלה של קורס המהווה "דרישה
מוקדמת" לשנה לימודים מתקדמת ,לקורס אחר או לתואר מתקדם ,זכאי ללמוד "על תנאי"
בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לכללים אלה.
זכאות זו תחול גם על סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.
ב.

סטודנט שנקרא לשירות מילואים בתקופת ההרשמה לקורסים ,יודיע למזכירות החוג לפני
צאתו לשרות המילואים על בקשותיו להרשמה לקורסים שונים .מזכירות החוג תאפשר
לסטודנט היוצא למילואים הרשמה מוקדמת או תמצא פתרון אחר לרישום
לקורסים.

הארכת לימודים
א .סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של  150ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית
יהיה זכאי להאריך לימודיו ב 2-סמסטרים ,בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף של
הארכה זו.
ב.

סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של  150ימים לפחות במהלך
תקופת לימודיו התקנית ,יהיה זכאי להאריך לימודיו בסמסטר אחד ,בלי שיחויב בשכר לימוד או
בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

הטבות שניתנות על ידי דיקנאט הסטודנטים
א .הכרה בשירות מילואים כפעילות חברתית המזכה בנ"ז אקדמיות לסטודנטים לתואר ראשון בלבד:
החל מתשע"ט שירות מילואים שאורכו  14ימים ברצף או  18יום במצטבר בשנה אקדמית מוכר
כפעילות חברתית-התנדבותית המזכה ב 2 -נקודות זכות אקדמיות לתואר .שנה אקדמית תחשב
מתחילת אוקטובר ועד סוף ספטמבר .לפרטים ניתן לפנות ללשכת דיקנאט הסטודנטים ,טל' 04-
 ,8240335או במייל  -לרות רז בן-ברק  rbraz@univ.haifa.ac.il :או ליעל ברגר. yberger1@univ.haifa.ac.il ,
ב .מלגות :ועדת המלגות מעניקה תוספת ניקוד לזכאות למלגת סיוע לסטודנט שנה ב' ומעלה
לסטודנט ששירת שירות מילואים של  10ימים רצופים או  35יום מצטברים לפחות בשנת הלימודים
הקודמת ,יש לצרף אישור מתאים בעת הבקשה למלגה.
ג .שיעורי עזר פרטניים :שיעור אחד ליום לימודים בו נעדר הסטודנט בשל מילואים יינתן בחינם
בהתאם למספר ימי המילואים .יש לגשת ליחידה למצוינות אקדמית ,חדר  217בבית הסטודנט,
לקבלת הפנייה למורה המתאים ,עם אישור על מספר ימי המילואים.
ד .שיעורים מצולמים :ניתן לצפות בקורסי מבוא מצולמים ,הנמצאים במחלקת המדיה בספריה.
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הטבות שניתנות על ידי אגודת הסטודנטים
א .כרטיסי צילום :חברי אגודת הסטודנטים זכאים ל 100-צילומים עבור כל יום לימודים בתקופת
השירות במילואים.
ב .החזר תגמולי מילואים בטוח לאומי  :יש לגשת למשרד הראשי באגודת הסטודנטים.
ג .תלושים "למגה" :יינתנו לסטודנטים אשר שירתו במילואים מ 5 -ימים רצופים ומעלה " בסך .₪ 50
ד .קפה ומאפה ב"קפה אגודה".

שימו לב :סטודנט שנתקל בבעיה הנובעת משירות מילואים שלא הצליח להתגבר עליה ,יוכל לפנות
לשיחה עם דיקן הסטודנטים ,או אל רכזת המילואים.

*דף המידע כתוב בלשון זכר ,אולם מתייחס לזכר לנקבה כאחד.
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