
 2018-התאמות בהתאם לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח

 הגדרות:  .א

מי שלומד תכנית לימודים לקראת קבלת תואר אקדמי ראשון. –סטודנט  .1

. 2008-כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח –שירות מילואים  .2

דים. פעילות בגופים שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימו 30פעילות בהיקף של  –קהילתית -פעילות חברתית .3

 ובארגונים בהתאם לרשימה שתפורסם ע"י דיקן הסטודנטים.

תחולה: שנה"ל תשע"ט ואילך. .4

שירות מילואים   .ב

לואים ימי מי 14כל ה-ימים בשנת לימודים אקדמית, סך 9ימים ברצף ועוד  5שירות מילואים יוכר במידה ויהיה של  .1

 לפחות.

נק"ז תהיה פעם אחת במהלך הלימודים לתואר אקדמי ראשון. 2הזכות לזיכוי של  .2

בפני רכז התאמות וטופס  3010לאחר שהסטודנט ביצע שירות מילואים פעיל בהתאם להיקף הנדרש, יציג טופס  .3

ור למחלקתו של נק"ז. הרכז יעביר את האיש 2בקשה. רכז התאמות יבדוק האם הסטודנט עומד בתנאים לקבלת 

 הסטודנט. הציון בקורס זה יהיה "עובר".

הקורס הייעודי יהיה במסגרת היקף הנק"ז הנדרש מכל סטודנט במסגרת לימודי בחירה כלליים וזאת בהתאם להיקפם  .4

בכל מחלקה ובכל פקולטה. במידה שבמחלקה מסוימת, הקורס הייעודי יחליף קורס אחר, ניתן יהיה לבצע את 

 בהתאם לטבלה בנספח א' לנוהל זה.ההמרה אך ורק 

במהלך השנה האקדמית בה בוצע שירות המילואים כמוגדר בנוהל זה, או לכל המאוחר בסמסטר לקבל זיכוי ניתן  .5

 העוקב. על הסטודנט חלה החובה להציג את האישור המאושר במזכירות מחלקתו בפרק הזמן המוגדר. 

תן יהיה לשנותה. לאחר ביצוע הבקשה במערכת מנהל תלמידים, לא ני .6

רו בקורס והחליט להמי קורס במסגרת לימודי בחירה כלליים (או קורס בהתאם לנספח א')במידה שסטודנט למד  .7

 הייעודי, קורס שלמד ירשם כ"קורס לא לשקלול" וירשם בנספח לגיליון הציונים.

פעילות חברתית וקהילתית  .ג

שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים אקדמית. לא ניתן לקבל כל הטבה  30וקהילתית של פעילות חברתית  .1

אחרת עבור פעילות זו. 

די דיקן הסטודנטים מדי שנה.י-הסטודנט יפנה באופן עצמאי לאחד הגופים או הארגונים שיפורסמו ברשימה על .2

ון, יקבל הסטודנט אישור על ביצוע ברתית בהתאם למקובל בגוף או בארגח-לאחר ביצוע פעילות התנדבותית .3

 הפעילות מהגוף או הארגון בו הוא התנדב. האישור חייב לפרט את מספר שעות ההתנדבות. 

. בתנאי הסף בדוק האם הסטודנט עומדיש קנאט הסטודנטיםלמדור סיוע כלכלי בדייוצג וטופס בקשה האישור  .4

 זה יהיה "עובר". הציון בקורסיעביר את האישור למחלקתו של הסטודנט.  מדורה

נק"ז תהיה עבור פעילות אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר ראשון. 2הזכות לזיכוי של  .5



הקורס הייעודי יהיה במסגרת היקף הנק"ז הנדרש מכל סטודנט במסגרת לימודי בחירה כלליים וזאת בהתאם  .6

ף קורס אחר, ניתן יהיה לבצע להיקפם בכל מחלקה ובכל פקולטה. במידה שבמחלקה מסוימת, הקורס הייעודי יחלי

 את ההמרה אך ורק בהתאם לטבלה בנספח א' לנוהל זה.

כמוגדר בנוהל זה, או לכל המאוחר  פעילות חברתית וקהילתית הבמהלך השנה האקדמית בה בוצעלקבל זיכוי ניתן  .7

 המוגדר. בסמסטר העוקב. על הסטודנט חלה החובה להציג את האישור המאושר במזכירות מחלקתו בפרק הזמן 

 לאחר ביצוע הבקשה במערכת מנהל תלמידים, לא ניתן יהיה לשנותה.  .8

רו בקורס והחליט להמי קורס במסגרת לימודי בחירה כלליים (או קורס בהתאם לנספח א')במידה שסטודנט למד  .9

 הייעודי, קורס שלמד ירשם כ"קורס לא לשקלול" וירשם בנספח לגיליון הציונים.
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