דפי מידע לסטודנטים המשרתים במילואים
סיוע כספי ,סיוע בהשלמת חומר לימודי ,תקנות וייעוץ אקדמי
א .ריכוז הטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים נעשה ע"י דיקן הסטודנטים ויחידות
לשכת דיקן הסטודנטים .לכל ברור בנושא מילואים :שורץ שולי טל',04-8292538 -
דואלsshuly@technion.ac.il :
ב .כללי – סטודנטים בלימודי הסמכה חייבים לדווח ולהמציא אישור לקצין/נת הקישור
ביחידתם על היותם סטודנטים .בהתאם לפקודת מטכ"ל שרות מילואים של סטודנט לא
יעלה על  21יום בשנה אקדמית ( 1לאוקטובר עד  31ליולי) .ניתן להגיש בקשה לקיצור,
פיצול (חופשה) או דחית שרות במקרים הבאים:
 .1סטודנט המקבל צו קריאה לשרות מילואים מעל  21יום ,ומבקש לקצר את משך
התקופה ל 21 -יום ,חייב לפנות לקצין קישור ביחידתו בדרישה לתיקון הצו.
ג .סטודנטים המעוניינים לבטל או לקצר את השרות (מתחת ל 21-יום) מתבקשים להגיש
בקשת ולת"ם באתר המילואים  .www.miluim.aka.idf.il -אם הצו המקורי היה
לתקופה העולה על  21יום ,יש להגיש  2בקשות :אחת לקצין קישור לתיקון הצו ל21 -
יום ,ובמקביל ,להגיש בקשה באתר המילואים.
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סיוע כספי
סמסטר קיץ – סטודנט ששרת במילואים תקופה ממושכת (בין התאריכים  1.8בשנה
הקודמת ועד ה 31.07 -בשנה בה מתכוון הסטודנט ללמוד סמסטר קיץ) זכאי להקלות
בתשלום שכ"ל עבור קורס קיץ.
ניתן קורס קיץ חינם עבור שרות מילואים של  22יום ומעלה ,שני קורסים חינם
עבור שרות של  30יום ומעלה .עדכון לנוהל עשוי להתפרסם בסמסטר אביב .הערה :חישוב
סכום הזכאות יעשה לפי התעריף המוזל של מועד רישום א'.
מלגת שכ"ל עבור סמסטר מעבר לתקופת הלימודים התקנית – סטודנט הלומד במסלול
 4שנתי ,ששרת במהלך תקופת לימודיו  150יום ומעלה ונזקק לסמסטר או שניים נוספים
(סמסטר תשיעי ,עשירי) וכן ,סטודנט הלומד במסלול  3שנתי ,ששרת במהלך לימודיו 112
יום ומעלה ונזקק לסמסטר נוסף (סמסטר שביעי) זכאי לקבל מלגה המכסה את גובה שכ"ל
של הסמסטר התשיעי/עשירי או השביעי בהתאמה (מנין הסמסטרים אינו כולל סמסטר
קיץ) .בקשה בצרוף אישורים מתאימים ניתן להגיש ביחידה לסיוע בלשכת דיקן
הסטודנטים ,בנין פישבך ,ימים א' – ד' בשעות  ,10:00-13:00יום ה' .09:30-10:30
סטודנט ששרת במילואים נהנה מתוספת נקודות זכאות בבקשה למלגת סיוע ולדיור
במעונות.

ה .סיוע בהשלמת חומר לימודי
 .1השתתפות בצילומי הרצאות – סטודנט שנעדר בשל שרות מילואים זכאי לקבל
כרטיסי צילום עבור  50צילומים או הדפסות של חומר לימודים בגין כל יום
היעדרות .כרטיסי צילום ניתן לקבל אצל רכזת מילואים .ניתן להוריד טופס
מאתר היחידה לסיוע.
 .2שעורי עזר פרטניים – לסטודנטים שחזרו משרות מילואים העולה על  10ימי
לימודים .השעורים במקצועות השונים ניתנים ע"י חונכים (סטודנטים מצטיינים)
לפי צרכי הסטודנט ,באמצעות היחידה לקידום סטודנטים ,אולמן קומה ,400
ימים א' –ד' ,שעות 07.30 :עד  15.30וביום ה'  7.30עד  ,14.00טל' .04-8294110

 .3חוברות וסדנתונים – ניתן לקבל באגודת הסטודנטים ,בבית הסטודנט קומה
תחתונה.
 .4מודם סלולרי – השאלת מודם סלולרי נייד לתקופת השרות.
מצולמים
בקורסים
לצפות
ניתן
מצולמים
 .5קורסים
באתרvideo.technion.ac.il:

ו .תקנות אקדמית
בקשה לאישור שרות מילואים לצורך הארכת זמן במבחנים -
ניתן להוריד טופס מאתר היחידה לסיוע ולמוסרו בליווי אישורי מילואים אצל שורץ
שולי ביחידה לסיוע .הוחלט על אישור השינויים בתקנה  2.3.3בתקנות ונהלים בלימודי
הסמכה – שירות מילואים (באותיות מודגשות ובקו) ,כלהלן:
 2.3.3שירות מילואים
הסנט מכיר בעובדה שכל שירות מילואים ושירות במסגרת העתודה האקדמית (להלן :שירות
מילואים) של סטודנט בתקופת הלימודים ו/או בתקופת הבחינות פוגע בלימודי הסטודנט.
הסנט קורא לראשי היחידות האקדמיות והמרצים להקל על מצוקתם של המשרתים במילואים,
ובראש וראשונה למשרתים תקופות ארוכות במהלך הסמסטר או בתקופת הבחינות .על
היחידות האקדמיות לעשות כל מאמץ לאפשר לסטודנטים להשלים את חומר הלימוד ולסיים
את דרישות המקצוע עוד באותו סמסטר שבו נרשמו למקצוע .הסנט פונה לכל הגופים
הממלכתיים המטפלים בנושא לעשות ככל האפשר על מנת שפגיעה זו תהיה מזערית .מטרת
החלטת הסנט היא לתרום את חלקו למזעור הפגיעה בלימודים הנגרמת לכל סטודנט המשרת
במילואים.
סטודנט אשר ימצא עצמו נפגע (או מעריך מראש כי ייפגע) כתוצאה משירות ממושך במילואים,
במשך תקופת הלימודים או הבחינות יפנה אל מורה המקצוע אשר יפעל למציאת פתרון שימנע
פגיעה בלימודי הסטודנט ,בציון המגיע לסטודנט או במשך לימודיו .הפתרון לעמידה בדרישות
המקצוע (מעבדות ,תרגילים ובחנים וכו') יכול לכלול בחינה/בחן ,תרגילים ,עבודה נוספת ,היתר
מיוחד להכניס דף נוסחאות לבחינה וכד' .בכל מקרה ,חייב מורה המקצוע למצוא פתרון כנ"ל
לסטודנט אשר לימודיו שובשו באופן חמור ,באם יתקיים לפחות אחד התנאים הבאים:

א .סטודנט שנעדר מבחינה בשל שרות מילואים ,זכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד
שהפסיד.
ב .סטודנט ששרת שרות מילואים של  10ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות ,או
סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של  10ימי
מילואים רצופים לפחות או  21ימים במצטבר ,זכאי להיבחן בכול קורס שהיה אמור להיבחן בו
בתקופת הבחינות ,במועד נוסף בתום הסמסטר ,או בסמוך לו.
מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט
להתכונן לקראת הבחינה.
מיד עם התחלת הטיפול רשאי הסטודנט להגיש בקשה למזכירות ההוראה של היחידה שלו,
לפיה בגלל שירות ממושך במילואים ,הוא מבקש:
א .שכל ציוני המעקב אשר קיבל במשך הסמסטר יועבר לסמסטר הקרוב.

ב .שהתקנות בדבר דרישות קדם הקשורות למקצוע אשר אותו לא סיים בגלל השירות
במילואים לא יופעלו .בקשות אלה תכובדנה על ידי היחידה.
סטודנט שעקב שירות מילואים נמנע ממנו להשלים את הדרישות במקצוע סמסטריאלי שאליו
הוא רשום ,יוכל לבטל את רישומו למקצוע .לחילופין ,יירשם לו בגיליון הציונים "לא השלים
(מ)" .מקצוע שיש בו "לא השלים (מ)" לא ייכלל בחישוב שעור הכישלונות .אם דרישות
המקצוע יושלמו עד תום הסמסטר העוקב ,ייקלט הציון בסמסטר שבו הושלמו הדרישות.
סטודנט אשר שירת שירות מילואים פעיל במשך  10ימים ומעלה בארבעת השבועות האחרונים
של הסמסטר או תקופה מצטברת של  15יום במהלך הסמסטר ,יקבל תוספת זמן בשיעור 25%
בבחינה הראשונה אליה ניגש הסטודנט בכל מקצוע שהוא לומד באותו סמסטר ,ובלבד שזו
הבחינה הראשונה אליה ניגש בכל אחד ממקצועות אלה .כמו כן ,תינתן הארכת זמן לסטודנטים
המשרתים  10ימים או יותר ברצף בתקופת הבחינות .אם לסטודנט יש זכאות קודמת לתוספת
זמן בבחינות ,תוספת זמן זו תבוטל.
פעילות חברתית מוכרת תמורת זיכוי בנקודות אקדמיות  -סטודנטים לתואר ראשון שישתתפו
בפעילות חברתית מוכרת למען הקהילה בהיקף של שעתיים שבועיות במשך הסמסטר ,או
סטודנטים לתואר ראשון ששירתו שירות מילואים פעיל של לפחות  15ימים בסמסטר אחד או
שירות מילואים פעיל של לפחות  21ימים בשנה ,יהיו זכאים לקבל נקודת זיכוי אחת מתוך
נקודות הבחירה החופשית לתואר .זיכוי זה יינתן לכל היותר פעמיים במהלך לימודי הסטודנט
לתואר.
סטודנט אשר שירת שירות מילואים פעיל במשך  15ימים ומעלה במהלך הסמסטר בו קיבל ציון
"עובר" במקצוע או  15ימים ומעלה במהלך אחד משני הסמסטרים העוקבים לו ,יתווסף
סמסטר נוסף למניין הסמסטרים המפורטים בתקנה  3.1.3ב' להלן.
הוראות תקנה זו תחולנה על לימודים בסמסטר א' ובסמסטר ב' .התאמות לתקנה זו במקרים
של שירות מילואים בסמסטר קיץ ,תהיינה בסמכות דיקן לימודי הסמכה.
ז .יעוץ אקדמי
 .1ניתן להיוועץ במורה המקצוע עוד לפני היציאה לשרות מילואים על מנת לבדוק כיצד ניתן
להתגבר על פערי לימוד.
 .2מומלץ לסטודנט החוזר משרות מילואים ממושך להיוועץ עם מרכז לימודי הסמכה
בפקולטה ביחס לתוכנית הלימודים שלו (בטול מקצוע וכד').
 .3לסטודנט שחזר משרות מילואים ממושך מומלץ לפנות ליחידה לקידום סטודנטים על מנת
לקבל ייעוץ הקשור להתארגנות לימודית ,קביעת סדרי עדיפויות חדשים וצמצום פערי
לימוד.
סטודנטים המשרתים במילואים זכאים לקבל שעורי עזר פרטניים מסטודנטים
מצטיינים ללא תשלום .היחידה נמצאת בבניין אולמן קומה  ,400ימים א' –ד' מ 07:30 -עד
 ,15:30יום ה' מ 07:30 -עד  .14:00טל' .04-8294110
 .4סטודנט החוזר משרות מילואים ממושך ונתקל בבעיה עם המערכת הטכניונית ,שלא הצליח
להתגבר עליה ,מוזמן לשיחה עם דיקן הסטודנטים ,טל',04-8293143 :
דוא"לlrivka@tx.technion.ac.il :

בנוסף -

לידיעת הסטודנטים לתואר שני המשרתים במילואים

ועדת הולת"ם דנה בבקשות של סטודנטים לתואר שני במידה והמילואים עולים על תקופת
בחינות והסטודנט לומד  3קורסים לפחות באותו סמסטר.
טפסים וטיפול בבקשות דרך אתר המילואים -
www.miluim.aka.idf.il
בנוסף לכך ייבחנו מקרים פרטניים כגון הגשת מועדי עבודות .כל מקרה יבחן לגופו בכפוף להמצאת
האישורים המתאימים ממוסד הלימודים ואז יוחלט האם לאשר את הדיון בבקשת הולת"ם או לא.
לא תהיה הגבלה לביצוע עד  21ימי שירות מילואים בתקופת הלימודים כפי שמוגדר לסטודנטים לתואר
ראשון.

