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, 40-9269359בקשה להסדרת זכויות המשרת במילואים: יש להגיש לעוזרת דיקן הסטודנטים, טל.  .1

 .Bracha_v@oranim.ac.ilדוא"ל:  

ם וגברים כאחד, ומבוססות על מסמך 'כללי זכויות הסטודנט )התאמות תקפות לנשי ההוראות שלהלן .5

 לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים'(, שפורסם בידי המל"ג.

כל סטודנט המשרת במילואים חייב למלא, בתחילת שנת הלימודים, טופס מיוחד המאשר את עובדת  .6

, יש לשלוח ליחידת סטודנטיםבאתר אורנים תחת אתר מינהל ההיותו סטודנט. את הטופס, הנמצא 

 המילואים.

גבי טופס מתאים, -, יעשה זאת עלבקשה לוולת"םסטודנט הנקרא לשירות מילואים ואשר מעוניין להגיש  .0

. יש לצרף לטופס המוגש תצלום של צו באתר אורנים, תחת אתר מינהל הסטודנטים מצואאותו ניתן ל

יום לפני מועד תחילת שירות המילואים. ניתן  04המילואים. הבקשה חייבת להגיע למזכירות הוולת"ם 

 . www.aka.idf.ilפרטים באתר  להגיש ערעור עד שבעה ימים מיום הדיון.

 

 הגדרות

 תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט. – "מטלה" .1

סדנה, סיור לימודי, סמינריון )שמתקיימת בהם חובת קורס עיוני, פרונטלי, מתקדם, מעבדה,  – "קורס" .5

 השתתפות(.

 

  נקודות זכות אקדמיות -אקרדיטציה 
ימי  10פעמית לכל לימודי התואר( עבור שירות של -נקודות זכות, חד 5ש"ש ) 1סטודנט יהיה זכאי לאקרדיטציה של 

סטודנטים הלומדים בתכנית להכשרת (. זכאות זו אינה תקפה ל61.3עד  1.9-מילואים ומעלה בשנה קלנדרית )מ

 .אקדמאים

 

 פירוט ההתאמות בגין שירות במילואים

  היעדרות משיעורים ודחיית לימודים

( ולא ייפגעו הסטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירותו במילואים, ללא הגבלה )למעט אימוני הורא .1

 בחינות, להגשת מטלות או למתן ציון מיטיב. זכויותיו בשל כך, לרבות דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת ל

שיעורים  6תתאפשר עד שני שיעורים בסמסטר, ללא חיוב בהשלמות. היעדרות של  – היעדרות מאימוני הוראה .5

 .בתיאום עם המרצה, בפרק זמן שייקבע על ידוומעלה בסמסטר, תחייב השלמות בהכשרה המעשית, 

ימים ומעלה, במצטבר במהלך  14סטודנט ששירת במילואים מכללת אורנים תאפשר ל - ביטול/דחיית קורס .6

לדחות ימים ומעלה במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי,  54סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי, או 

זה, עליו להודיע על הפסקת לימודיו  לענייןשכר לימוד נוסף. בללא חיוב את לימודיו בקורס ולהירשם מחדש, 

 ימים לפני מועד הבחינה.  בקורס עד שבוע
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 לקורסיםמוקדם השלמת לימודים, רישום 

 בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד: )להלן "הסטודנט"( המכללה תסייע לסטודנט שנעדר בגין שירות מילואים 

במועד מאוחר  יוכל להשלים את שהחסירשנבצר ממנו להשתתף במעבדה, סמינריון או סיור לימודי, סטודנט  .1

 , בתיאום עם המרצה. קבל פטור מהשתתפותלאו וב בשכר לימוד נוסף, יותר ללא חי

 שהפסיד בגין שירותו.  סיוע בהשלמת החומרסטודנט רשאי לפנות אל מרצה הקורס בבקשה לקבל ה .5

לצורך השלמת חסרים הנובעים משירותו במילואים  סיוע במימון שיעורי עזרסטודנט יוכל לקבל ה .6

 )באמצעות דיקן הסטודנטים(. 

הסטודנט יקבל, ללא כל תשלום, כל חומר לימודי שחולק לסטודנטים במהלך הקורסים אותם הוא לומד,  .0

 אותם החסיר, באם קיימים תקצירים כאלה. כך גם לגבי תקצירי שיעוריםבתקופת שירות המילואים, וכן 

 רך אחרת., אם ישנן, באמצעות האינטרנט או בכל דהקלטות של שיעוריםב)או להאזנה(  ייהגישה לצפ

סטודנט זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות ה .2

 הרגילה, בטווח של שבוע לפני ואחרי תקופת המילואים.

סטודנט שנעדר בגין שירות מילואים בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם לקורסים טרם  .3

 יציאתו לשירות מילואים.

 

  שת מטלותהג

להגישה יוכל  סטודנט המשרת במילואים, או שחזר משירות מילואים עד שבועיים לפני מועד הגשת מטלה,

 . )בתיאום עם המרצה( בדחייה של מספר הימים שבהם שירת במילואים

 

  בחינות

 עבור כל מועד שהפסיד. מיוחד להיבחן במועד  זכאי, סטודנט שנעדר מבחינהה .1

בחינה אם ה, מיוחדלהיבחן במועד ימים ומעלה בתקופת הלימודים, זכאי סטודנט ששירת ארבעה  .5

 . 4.3פי הנוסחה: מספר ימי מילואים כפול על שירותו תקופת ימים מתום הבטווח מספר  מתקיימת

ימים ומעלה במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך  14סטודנט ששירת במילואים  .6

ימים במצטבר, זכאי  51ימי מילואים רצופים ומעלה או  14שירת  הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות

 . הבחינותלהיבחן במועד מיוחד בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת 

על אף האמור לעיל, אין בזכאות למועד מיוחד בכדי לשנות את זכות הסטודנט לגשת לשני מועדי בחינה  .0

 בלבד בכל קורס.

 דרישה מוקדמתכ -ודה הגשת עב-היעדרות מבחינה או אי

סטודנט שנעדר מבחינה בקורס המהווה 'דרישת קדם' לשנת לימודים מתקדמת, או לקורס אחר, או שלא הגיש 

עד להשלמת הבחינה או המטלה או בשנה המתקדמת  ללמוד 'על תנאי' בקורס המתקדםמטלה בקורס, זכאי 

)האישור ללימוד 'על   ימודיו בקורס כזה,סטודנט שהפסיק להכך גם לגבי  בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.

   תנאי' מותנה באפשרות האקדמית של דרישות הקורס המתקדם(.

 

 הארכת לימודים

ימים במהלך לימודיו יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני סמסטרים,  124סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 

 מבלי שיחויב בשכר לימוד נוסף בגין הארכה זו.

 

 יסי צילוםכרט

של חומר לימודים שהפסיד, עבור כל יום צילומים  05כרטיס צילום בשווי סטודנט זכאי לקבל מאורנים ה .1

 מילואים שבו נעדר, ללא כל תשלום.

 54עבור ימי מילואים בתקופת החופשות )הפסקה בין הסמסטרים וחופשת הקיץ(, תעמוד הזכאות על  .5

 צילומים עבור כל יום מילואים.

, וזו תמומש סטודנט יפנה לעוזרת הדיקן שתאשר זכאותו לכרטיסי צילוםהכרטיסי צילום:  קבלתנוהל  .6

 מזכירות אגודת הסטודנטים.ב

  


