
 

 

4112באוגוסט  11  
אב, תשע"ד ו"ט   

 
 סטודנטיות וסטודנטים, משרתי מילואים יקרים,

 
 
 

 אתכם, משרתי המילואים במסגרת מבצע "צוק איתן" מוקירהגוריון בנגב -אוניברסיטת בן

סגל חברי . הנהלת האוניברסיטה, הדיקנים, ומודה לכם על תרומתכם לביטחון המדינה

לעשות כל מאמץ על מנת לאפשר את חזרתכם  מתחייביםהאוניברסיטה ואגודת הסטודנטים 

אמות מידה ושמירה על  במהרה, תוך חתירה לצמצום הפגיעה בלימודיכם לפעילות אקדמית

 .אקדמיות

 

לפעילות  החזרהעליכם להתארגן לקראת ולכך שאנו מודעים לתקופה הקשה שעברה עליכם 

מפורטות ההטבות הכלליות וההתאמות האקדמיות עליהן החליטה  . באגרת זואקדמית

 הפקולטות ואגודת הסטודנטים.דיקני בשיתוף עם  ,הנהלת האוניברסיטה

 

את מלוא  לקבלעל מנת  ,אליו תוכלו לפנות בכל סוגיה אקדמית ,חבר סגל מונהכל פקולטה ב

, אנא פנו למשרד למימוש כלל ההטבות ולקבלת מידע אודות ההתאמות השונותהעזרה. 

בית הסטודנט. דיקנאט הסטודנטים ואגודת  לשהמילואים הממוקם בקומת הכניסה 

 .עת הסטודנטים עומדים לרשותכם בכל

 

 לאזורנו. ישובתן והשקט ימי יוכולנו מייחלים לשובכם לשלום 

 

 פרופ' צבי הכהן       פרופ' רבקה כרמי

 

 רקטור              נשיאה       



 במסגרת מבצע "צוק איתן"( 8)צו בגין שירות מילואים  אקדמיותהתאמות 

סטודנטים וסטודנטיות שגויסו למילואים במסגרת מבצע מיועדות לההתאמות האקדמיות 

בגין הן . ההתאמות שחרורם משרות המילואיםועד  4.0.4112-, החל מ(8)צו  "צוק איתן"

הרחבה לנוהל התאמות לסטודנטים במילואים. שירות המילואים בתקופת המבצע בלבד )

המפורסמת באתר הבית , 4302ביולי  03-לאיגרת הרקטור מ מתווספותהתאמות אלו 

 (.של האוניברסיטה ובאתר אגודת הסטודנטים

 למפורט באיגרת זו, על פי שיקוליהן. מעברהפקולטות רשאיות לפרסם התאמות פנימיות, 

 

 ומעלה(ימים  5 שללשירות מילואים בחינות ומועדים מיוחדים )תקף 

התקיים  באםמועדים ) 3מועדי בחינה מתוך  3-שירות מילואים במהלך המבצע מזכה ב .1

 (. נוספיםמועדי בחינה  4-הזכאות לתהא מועד א' בטרם המבצע, 

מזכה בבחירה של הציון הגבוה שהתקבל באחד ממועדי  ,שירות מילואים במהלך המבצע .4

 הבחינה בקורס.

)בנוסף לתוספת זמן מזמן הבחינה המקורי  41%שירות מילואים מזכה בהארכת זמן של  .3

 .(11.1עפ"י נוהל הבחינות סעיף 

לא ישוקללו בממוצע הציונים  קורסים שציוניהם 3שירות מילואים מזכה בבחירה של  .2

הסופי לתואר ובלבד שהקורס נלמד במהלך סמסטר ב' תשע"ד והייתה עמידה בדרישת 

 .(4112ביולי  31באיגרת הרקטור מיום  ב4)סעיף זה מחליף את סעיף  המעבר בקורס

במהלך  קורס, שנלמדניתן יהיה לבקש העברת ציוני בחנים ומטלות שבוצעו במסגרת  .5

 תשע"ה. סתיוסמסטר שיתקיים בשע"ד, לקורס זהה )סילבוס זהה(, סמסטר אביב ת

-מותאמת על פי הצרכים. פניות פרטניות תטופלנה על אקדמית, תינתן מעטפת תמיכה .4

 ידי הממונה לטיפול במשרתי המילואים בפקולטה.

 לא תפגע האפשרות לסיים את השנה האקדמית תשע"ד בזמן. .0

 



 מי התארגנותי

מיום השחרור משירות  ,האקדמיות )בחינות ועבודות(ניתן לדחות את המטלות  .0

 מילואים, על פי הנוסחה הבאה:

 )עיגול כלפי מעלה(. X 0.5מספר ימי מילואים  

 לדוגמא:

 4  ימים קלנדריים. 9ימי מילואים מזכים בדחייה של 

 0  ימים קלנדריים. 11ימי מילואים מזכים בדחייה של 

  לא לדחות את המטלות האקדמיות, כדי להימנע מביצוע מבחנים או עבודות ש *מומלץ

 במקביל לפעילות האקדמית בסמסטר א' תשע"ה.  

 ערעורים על בחינות אביב תשע"ד 

כל מבחן שהתקיים בתקופת הבחינות הנוכחית, תוך שבוע הציון של ניתן להגיש ערעור על 

 מיום החזרה משירות.

 הגשת מטלות:

לתקופה , שטרם חלף מועד הגשתה, מטלהמועד הגשת  ש בקשה לדחייתניתן להגי .1

 מספר ימי שירות המילואים.שלא תעלה על 

, רשאי לבקש המטלהשל  בזמן מועד ההגשהסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים  .4

 פי נוסחת ימי ההתארגנות שמפורטת לעיל.-לדחות את מועד הגשת המטלה על

המרצים הונחו לגלות התחשבות בזמני ההגשה של המטלות וזאת בכפוף ללוחות  .3

 הזמנים שיפרסמו הפקולטות. 

 רישום למועדי ב' ומועדים מיוחדים

 מועד המבחן.   לפנישעות  04 ,ניתן להיבחן גם אם לא בוצע רישום

 



 נציג פקולטי

 ימנה הדיקן חבר סגל לטיפול בבקשות חריגות. ,בכל פקולטה/בי"ס

 תואר שני

להיבחן בשני מועדי בחינה ובבחירה בציון הגבוה מבין  מאפשרשירות מילואים  .1

 השניים.

מזמן הבחינה המקורי )בנוסף לתוספת  41%שירות מילואים מזכה בהארכת זמן של  .4

 (.11.1עפ"י נוהל הבחינות סעיף זמן 

וע ניתן להגיש ערעור על כל מבחן שהתקיים בתקופת הבחינות הנוכחית, תוך שב .3

 מיום החזרה משירות.

שנקראו  עתודאיםמשרתי קבע שהוחזרו לשרות פעיל, גם ל תקףכלל ההטבות האקדמיות 

 .12להם ילדים עד גיל ו, ם, עובדי מל"ח וכן בנות/בני זוגלשרות פעיל

 

 

  



)תקף לשירות  במסגרת מבצע "צוק איתן"( 8)צו בגין שירות מילואים  מנהלתיותהתאמות 

 ומעלה(ימים  5 שלמילואים 

 מענק

. יינתן מענק כספי מטעם האוניברסיטה מבצע "צוק איתן"בגין שירות מילואים פעיל במסגרת 

 גובה המענק יקבע על פי משך השרות. 

 ותשלומים שכר לימוד

, 4112בספטמבר  12-לידחה עד לשנה"ל תשע"ה,  ,תשלום מקדמות שכר לימוד .1

 ללא חיובי הצמדה וריבית.

בסמסטר אביב  הרשמה לקורס שהתקיים, ללא תשלום, )ויתור אקדמי( לבטל ניתן .4

 .( וכו'בתנאי שלא הוגשה המטלה הסופית )מבחן, עבודה תשע"ד, 

יזכה בפטור , מבצע "צוק איתן"מסגרת ימים ומעלה, ב 44שרות מילואים של  .3

ימים  31של מילואים מתשלום בעבור קורס קיץ אחד, בשנה"ל תשע"ה. שרות 

תשע"ה )מותנה  , בשנה"ל כה בפטור מתשלום בעבור שני קורסי קיץיזומעלה, 

 בפתיחת קורסי הקיץ(. 

 מעונות

 מילואיםב שירתהתקופה בה בגין ששולם שכר דירה בגין , דייר מעונות תזכההאוניברסיטה 

  . בזמן המבצע

 שי ואירוע הוקרה

₪.  05אגודת הסטודנטים, כרטיס שי בשווי  ידי-עליוענק  למשרתי המילואים .1

  .באתר אגודת הסטודנטים פרטים אודות מימוש הכרטיס

האוניברסיטה ואגודת הסטודנטים אירוע תקיימנה במהלך סמסטר א' תשע"ה,  .4

 הוקרה למשרתי המילואים.

http://goo.gl/dYpywa


 ספרייה

 קנס בגין איחור בהחזרת ספרים לספרייה.   ישולםלא 

 סיוע אקדמי

 (:14גיל  ילד עד שלהם מילואים משרתי של זוג לבני/בנותתגבור אקדמי )תקף גם  .1

 לבחור בין השתתפות במרתון או במיני מרתון כמפורט: םמילואים רשאי ימשרת

 מרתון  : 

 זכאות למרתון אחד. -ימים(  15-5שירות מילואים )

 מרתונים. 4זכאות ל  – ימים( 14מעל שירות מילואים )

 מיני מרתון: 

 ( 11-5שירות מילואים  )אחדמרתון -זכאות למיני -ימים . 

 ( 10-14שירות מילואים   )מרתונים. -מיני 4-זכאות ל -ימים 

 ( 42-18שירות מילואים  )מרתונים.  -מיני 3-זכאות ל -ימים 

 ( 45מעל שירות מילואים  )מרתונים.-מיני 2 -זכאות ל -ימים 

השתתפות בקבוצות הכנה לבחינה ל יקנה זכאותימים ומעלה,  5שרות מילואים של  .4

 סטודנטים(. 0-5שעות )קבוצה המונה  4בהיקף של 

 
התארגנות לקראת הגשת עבודות, בסיוע יעניק מרכז התמיכה בדיקנאט הסטודנטים  .3

 הכנה לבחינות ועוד.יעוץ אישי באסטרטגיות למידה, סדנאות בנושא 

 סיוע אישי

קבוצות תמיכה או פגישות אישיות  יקייםהשירות הפסיכולוגי בדיקנאט הסטודנטים 

 במחיר מסובסד )פרטים באתר דיקנאט הסטודנטים(.

 

 



 הערות

  אנא הירשמו באתר אגודת 8אם טרם נרשמתם כמשרתי מילואים שזומנו בצו ,

 הסטודנטים.

   הכניסהלמימוש ההטבות וההתאמות האקדמיות אנא פנו למשרד מילואים )קומת 

בית הסטודנט( בצירוף אישור קיום ימי מילואים )ימ"מ(, פירוט מספר הימים  של 

 צילום תעודת סטודנט/זהות.ו

 

 

 

 


