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  הגשת בקשות להתאמות .1

סטודנט המבקש לקבל התאמות יגיש בקשה לרכז המילואים, ע' המשנה המנהלי לדקאן לענייני 
 מילואים.  הוראה ותלמידים, ככל שניתן לפני היציאה לשירות

 רישום לקורסים .2
סטודנט אשר יימצא בשירות מילואים בתקופת הרישום לקורסים, יפנה מראש למזכירות 

 זכויותיו. ייפגעולא כדי ש ,לתיאום סדרי ההרשמההיחידה 
 דרישות קדם לקורסים .3
קורס סטודנט שנבצר ממנו, עקב שירות מילואים, להשלים חובותיו בקורס המהווה "דרישת קדם" ל 

עד להשלמת  ,בחינה)עמידה בקורס והשתתפות ב( על תנאי מתקדם, יורשה להשתתף בקורס המתקדם
 חובותיו בקורס שהיווה תנאי קדם.

 עבודות ותרגילים .4
באיחור  ,רתיבו ששעבודות ותרגילים שניתנו בסמסטר להגיש  רשאיסטודנט הנקרא לשירות מילואים 

 חלאם המועד המאוחר  .ע להגשת התרגילים והעבודותשנקבהאחרון שבועות מהמועד  8 עדשל 
לסיום התואר,  ועבודות אלה היו העבודות הנותרות ,סמסטר הראשון של שנת הלימודים העוקבתב

לא יחויב בגינן בדמי גרירה ובתשלומים נלווים. דחייה במועד הגשת עבודות מאריכה בהתאם את 
      הזכאות לשימוש בשירותי הספריות.

מורה תיעשה בתיאום עם וכד' עבודה מעשית  ,השלמת מעבדות, סדנאות בקורס מת חומר ומטלותהשל  .5
אם לדעת  .הללובהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות ובפרק הזמן שייקבע על ידו  הקורס

יהיה על התלמיד  ,בו התקיים הקורסשמורה הקורס לא ניתן להשלים את הדרישות במהלך הסמסטר 
  ם לקורס זה בסמסטר הקרוב. לשוב ולהירש

 חזרה על קורס .6
 אינו יכול אך ,לא להקפיא את לימודיושהחליט ו ,הנקרא לשירות מילואיםלהתאמות  זכאיה סטודנט

ובלבד  ,עליהם ללא תשלום בתנאי שטרם נבחןלהשתתף באופן פעיל בכל הקורסים, זכאי לחזור 
. סטודנט ורס או קורס מקביל (באישור אקדמי)אותו ק -שקורסים כאלה יתקיימו גם בהמשך לימודיו 

 קיץ). אם ישתתףהבעונת לימודים  לרבותיהיה פטור משכר לימוד בגין החזרה על קורסים אלה ( זה
 עבורו בתשלום שכר לימוד רגיל ולא בתעריף לימודי קיץ. בבעונת לימודי קיץ בקורס אחר, יחויב 

 נותשירות מילואים המזכה בהסדר מיוחד לבחי.    7
 בחן במועד יסטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים ביום הבחינה, זכאי לה .א. 7

 מיוחד בעבור כל מועד שהפסיד.נוסף 
  ימים ומטה אם באחד הימים מתקיימת  3לשירות מילואים של  סטודנט שנקרא .ב7

 .בחינה        
בחן נערך עד שישה ימים והמ ארבעהאשר היה בשירות מילואים פעיל ורצוף במשך  סטודנט .ג.7

 .שעות מיום חזרתו מהמילואים 48-בטווח ה
 יום, 20 -או יותר אך לא יותר מימים  7מילואים רצוף של  סטודנט אשר היה בשירות .ד.7

 .ימים מיום השחרור 7ותאריך הבחינה חל בתוך 
ימים  21סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של  .ה.7

(במצטבר או ברצף) ומעלה, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת 
 הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר או בסמוך לו. 

. ו. סטודנט אשר בשל שירות מילואים פעיל הגיש ערעור באיחור ועקב כך לא ניתן לו ציון עד 7
יה זכאי למועד מיוחד אם ממילא לאחר המועד שבו התקיים מועד ב', אליו לא ניגש, יה

 מתקיים מועד כזה, או במועד הבחירות העוקב. 
 הגשת ערעור  .8
 תלמיד אשר עקב שירות מילואים פעיל לא יכול היה להגיש ערעור בשום אמצעי   

(דואר אלקטרוני, פקס, וכו') תוארך התקופה בה יהי רשאי להגיש ערעור החל מסיום השירות 
 ם שירת במילואיםובהתאם למספר הימים בה

 הארכת לימודים . 9
ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה  150סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 

סמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל  2 -זכאי להאריך את לימודיו ב
 הארכה זו. 

 תלמידים.אים, ע' ראש מנהל לענייני משרתים במילוהלנושא סטודנטים  רכזבכל פקולטה יפעל .  10
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