
 
 אילן-בראוניברסיטת 

  לסטודנטים המשרתים במילואים התאמות נוהל
 (19.12.19)מעודכן לתאריך 

 .כאחד האמור בו חל על גברים ונשים אולם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות הנוהל

 

 פרשנות

 -בכללים אלה 

ות בחינות בשל שירבתקופת היעדרות בתקופת לימודים או  -"היעדרות בשל שירות מילואים"  
 מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים;

 תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט; -"מטלה" 
 שנים; 13סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו  -"סטודנט הורה" 

 ;2008-, התשס"חכהגדרתו בחוק שירות המילואים -"שירות מילואים" 
שירות מילואים על פי קריאה לשירות לפי  –וחד" "שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מי

או על פי קריאה לשירות במצב מיוחד  ,2008-, התשס"חלחוק שירות המילואים 8הוראות סעיף 
  )א( לחוק שירות המילואים.9כמשמעותה בסעיף 

 

 כללי

 ולסטודנטים סטודנטים המשרתים במילואיםלמערך התאמות מעמידה אילן -אוניברסיטת ברא. 
בהתאם לכללי זכויות הסטודנט )התאמות לסטודנטים  שבני זוגם משרתים במילואים םהורי

  , כמפורט להלן.2012-המשרתים בשירות מילואים(, תשע"ב
 

 הנדונים בתקנות אלהולסטודנט הורה תחומי הסיוע המיוחד למשרתים במילואים ב. 
 זכות להיעדרות מחמת שירות המילואים. .1

גשת עבודות, תרגילים, דוחות מעבדה וסיוע במילוי חובות אקדמיות בה דחייהבחינות מיוחדות,  .2
 אחרות

 זכות להשלמת מעבדות, סמינריונים, סיורים, סדנאות והכשרות מעשיות .3

 השלמת חומר הלימודים בקורסים פרונטליים ובמעבדות. .4
 העדפות והקלות אקדמיות ומנהליות. .5

 ל שירות מילואיםפטור משכר לימוד בגין מטלות או לימודים שנדרשו בגל .6

 הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות. .7
 הגשת בקשה למלגה באיחור. .8

 זכויות לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים. .9

 סיוע בהגשת ולת"ם. .10
סיוע נוסף )קשר מוגבר עם חברי הסגל במחלקה, התחשבות במתן ארכה למילוי החובות באנגלית  .11

 כשפה זרה(.
 
 
 

 הגשת בקשה להתאמות. ג
 

)שלו או  בפועלאישור על שירות מילואים  סטודנט להציגהעל  ,על מנת לקבל התאמות לפי נוהל זה
על מנת לקבל התאמות מסוימות על הסטודנט להציג צו לשירות מילואים  לפי העניין, ושלא בן הזוג(

 . לפני יציאתו למילואים
 אמות כמפורט בנוהל במועדים המפורטים בנוהל. האישורים יוצגו לגורם האחראי למתן הת

 
 
 על מערך ההתאמותאחריות  .ד
 

 דיקן הסטודנטים .1

האחראי מטעם האוניברסיטה לטיפול הכולל בכל מערך  גורםה הואדיקן הסטודנטים 
 : ואלה סמכויותיו לסטודנטים ששירתו במילואים. ההתאמות

בדבר  ולהנחות ם במילואיםהמשרתי סטודנטיםהניתן למערך ההתאמות  לעמוד בראש 1.1
 מחלקות, מדור סטטוס :הבאיםמנהליים האקדמיים והגורמים מתן ההתאמות את ה



שני  יםביה"ס לתארים מתקדמים )לסטודנטים לתאר ,)לסטודנטים לתואר ראשון(
רשם, ועדת מדור כ"ל, ש מחלקת, מדור מלגות, מ"תלמדור  מדור בחינות, ושלישי(,

 ר.כל גורם רלוונטי אחו שכ"ל

 לסטודנטים המשרתים במילואים.נוהל התאמות לפרסם את  1.2

לשמש נציב קבילות לעניין קבילות של סטודנט בגין אי מימוש זכויותיו הנובעות  1.3
 במילואים. משירות

המשרתים  לסטודנטיםהתאמות  ים המחלקתיים בכל הנוגע לנוהלרכזלהדריך את ה 1.4
 .במילואים

בקשר לבקשת סטודנט לדחיית שירות  ההגנה לישראל תיאום בין המוסד ובין צבא 1.5
 מילואים או לקיצורו, לרבות סיוע בהגשת הבקשה.

 
 מחלקתי רכז .2

ובמסגרת  לטיפול בעניינם של הסטודנטים ששירתו במילואיםהאחראי הוא  מחלקתיה רכזה
. בהנחיית דיקן וגורמיה לבין המחלקה יםחוליה מקשרת בין הסטודנט הוא משמש ותפקיד

 המחלקתי לטפל בנושאים הבאים: רכזך ההסטודנטים, מוסמ

 הנחיית חברי הסגל באשר לזכויות סטודנטים ששירתו במילואים. 2.1

  הדרכת הסטודנטים באשר לזכויותיהם. 2.2

 בין הסטודנט לבין חברי סגל במחלקה. -במידת הצורך  -תיאום הקשר האישי  2.3

 למתן שיעורי עזר והשלמה. חברי סגלהקמת המאגר של  2.4

 מדור סטטוס ומדור בחינות. תם בחינות מיוחדות, בהנחייתיאום הסדרים לקיו 2.5

מפורטת  ים במחלקותרכזרשימת ה. הוא ראש המחלקה או מי שמונה מטעמו הרכז המחלקתי
 זה.לנוהל בנספח א' 

 
 ןדרכי קבלתו ההתאמות .ה
 

 היעדרות משיעורים ודחיית לימודים .1

הגבלה, ולא ייפגעו  סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, ללא 1.1
זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישת נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת 

 עבודות או למתן ציון מיטיב.

, סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב 1.1נוסף על האמור בסעיף  1.2
לואים כאמור מיוחד, זכאי להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות המי

ימים, יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף  10בסעיף קטן זה, ואם תקופת השירות עלתה על 
ימי שירות מילואים כאמור; כל יום היעדרות כאמור יהיה בסמוך לאחר תום  10בשל כל 

 שירות המילואים.

ם סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר משיעורים, בכל יו 1.3
ובלא הגבלה החל  10:30בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 

, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך 15:00מהשעה 
 זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

ת זוגו שירתו שירות מילואים , סטודנט הורה שבן או ב1.3נוסף על האמור בסעיף  1.4
ימי שירות  10בנסיבות חירום או במצב מיוחד, רשאי להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 

 ימי לימודים. 5-מילואים כאמור של בן או בת זוגו, אך לא יהיה רשאי להיעדר מיותר מ
 

 מחלקתי. רכז: לצורך קבלת ההתאמה יהיכתובת לפנ
 

 דחיית לימודים 
 

קורס סמסטר לעניין ימים לפחות במצטבר במהלך  10ת במילואים סטודנט ששיר 1.5
ונעדר קורס שנתי, שנת הלימודים לעניין במהלך לפחות במצטבר ימים  14 ואסמסטריאלי 

לדחות את הקורס, ולחזור עליו בלא תשלום נוסף, רשאי , בשל כך משיעורים בקורס
זכות זו תינתן גם . *ר מכןשהקורס מתקיים בשנה שלאח בתנאי שעדיין לא נבחן, בתנאי



לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים, בשל היעדרות בתקופות 
 האמורות בסעיף קטן זה.

נרשם לקורס חילופי, יוכל  סטודנטוה ,הערה: אם לא קיים קורס זהה לקורס הקודם*
 .להגיש בקשה לוועדת שכ"ל לפטור אותו מתשלום בגין הקורס שהוחלף סטודנטה

 מועדים. 2כל מקרה לא יאושר לסטודנט להיבחן יותר מ בב 1.6
  

 .053170-03*, 9392טל': , 1/ חדר  404ניין , במדור תל"מ: היכתובת לפני
 
 

 בחניםו פרויקט(, תרגילים דחייה בהגשת עבודות )עבודה סמינריונית, .2

שהמועד המקורי של הגשת עבודה, תרגיל, ובחנים וכל מטלה אחרת, חל בתקופת סטודנט 
ימים לאחר תום המילואים, יהיה זכאי להגיש את הנדרש באיחור בהתאם  7המילואים או 
 למפורט להלן:

 לואים.יום מיום סיום המי 30יקבל ארכה של  ברצףימי מילואים  5-7סטודנט ששירת  2.1

יום מיום סיום  45יקבל ארכה של  ברצףימים ומעלה  8סטודנט ששירת במילואים  2.2
 ., ובכל מקרה לא פחות ממספר הימים שבהם שירת במילואיםהמילואים

זה מוסמך דיקן  בנוהלבמקרה של חובה אקדמית אחרת שאינה מוגדרת מפורשות  2.3
ל סטודנט להשלמת הסטודנטים לקבוע באופן פרטני את משך הדחייה המאושרת לכ

 חובותיו.

 הסטודנט יהיה פטור מכל תשלום או קנס בגין הגשה מאוחרת זו. 2.4

הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים  2.5
 או בשירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, בהתאמה.

ומעלה את מועד הגשתן של למעלה  יום 14סטודנט שהפסיד עקב שירות מילואים של  2.6
 משמונה עבודות, יוכל לפנות לרכז המילואים בבקשה לארכה נוספת.

, ועקב כך הפסיד יום ומעלה 14של סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים  2.7
יוכל לפנות לרכז המילואים בבקשה לארכה של למעלה משמונה עבודות,  הגשהאת מועד ה

 נוספת.
 

 מחלקתי. רכז: הילפניכתובת 

 
 

 עבודה מעשית וסדנאות דחייה במילוי חובות במעבדות, .3
 

במעבדות, עבודה מעשית, סדנאות וכדומה  נעדר מקורססטודנט שעקב שירות מילואים  3.1
בתיאום עם המרצה בפרק זמן שייקבע על ידו, בהתאם לאופי הדרישות  ןיוכל להשלימ

בהתאם לשיקול דעתו, לפטור את בכל אחת מהמטלות הנ"ל. מרצה הקורס רשאי, 
 הסטודנט מהשלמת חובת ההשתתפות.

אם לדעת המרצה/המחלקה לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות הללו בשנה"ל 
הנוכחית, אזי באחריות המחלקה לשבץ את הסטודנט להשלמת חובותיו אלה במועד 

 הקרוב ביותר בו יוצעו. 

ם של בן או בת זוגו, מאחת הפעילויות הללו גם סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואי
ובלא הגבלה החל מהשעה  10:30אשר התקיימו למשך שתי שעות לימודים עד השעה 

זוגו, יהיה זכאי להשלמה, פטור או השתתפות -בתקופת שירות המילואים של בן 15:00
 במועד מאוחר כאמור בסעיף זה. 

 
 שהוא בשכ"ל. מובהר בזאת שדחייה זו לא תגרור אחריה כל חיוב

 
 מחלקתי. רכז: יהיכתובת לפנ

 
 

https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?TOPIC=37


 בחינות מיוחדות .4

סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים וכן סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל  4.1
שירות מילואים של בן או בת זוגו, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד 

  וללא תקורה. ללא תשלום נוסף, שהפסיד

ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות,  10מילואים של סטודנט ששירת שירות  4.2
 10או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 

ימים במצטבר, או סטודנט ששירת שירות מילואים  21ימי מילואים רצופים לפחות או 
קופת הבחינות או ימים רצופים לפחות, במהלך ת 5בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 

ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות,  21בסמסטר הסמוך לה, או 
זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום 
הסמסטר, או בסמוך לו ולא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר; זכאות 

 ן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.כאמור תינתן גם לסטודנט הורה שב

סטודנט שערער על ציון מועד א' ובשל שירות המילואים הוקפאה תקופת ערעורו, ועד  4.3
לקבלת תוצאות הערעור כבר נתקיים מועד ב', יוכל להבחן במועד מיוחד אם נדחה 

  ערעורו.

שהות לסטודנט מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן  4.4
 להתכונן לקראת הבחינה.

 
לאחר מועד זה )גם אם טרם פורסמו  שבועייםהבקשה תוגש רק לאחר מועד ב' ולא יאוחר מ* 

 ציוני מועד ב' במועד הגשת הבקשה(.
     

 .בשני מועדים בלבדלהיבחן זכאי הסטודנט למען הסר ספק, בכל מקרה 
 

בחינות בקורס שלמד, והוא לא ניצלם שלא : היה ועמדו לרשות הסטודנט שני מועדי הבהרה
לא יהיה זכאי למועד  –בנסיבות המצדיקות קבלת מועד מיוחד בהתאם לכללי האוניברסיטה 

 . סגן הרקטורמיוחד נוסף לפי סעיף זה, אלא באישור מיוחד של 
 

  :ההתאמהאופן בקשת 
 

 דנט למלא טופס בקשה. על הסטו
 

הורדה באמצעות  ואבוועדת סטטוס, במדור שמ"ע טפסים לבקשה למועד מיוחד ניתן לקבל 
 מאתר האינטרנט בקישור הבא: 

23.doc-http://www.biu.ac.il/Administration/forms/minhal_stud/2003. 
 

חד בצירוף אישור על שירות המילואים כמפורט הסטודנט יפנה את טופס הבקשה למועד מיו
 להלן:

  -לתואר ראשון סטודנט 
 .053170-03*, 9392טל': , 11/ חדר  404בניין , מדור סטטוס

  - שנילתואר סטודנט 
 5318524-03טל': , קומת כניסה 403בניין ,  ביה"ס ללימודים מתקדמים

  -לתואר שלישי סטודנט 
 .5318556-03טל':  ,קומת כניסה 403בניין , ימודים מתקדמיםביה"ס לל

 
או ימי מיונים  יומית, עתודה-הזקוק לסיוע בשל פעילות צבאית חריגה )פעילות חד: סטודנט הערה

(, יפנה למדור לשירותי סטודנט בלשכת דיקן הסטודנטים באוניברסיטהלתלמידי תיכון הלומדים 
 .5318652-03, טל': Students.services@mail.biu.ac.il ופנייתו תטופל באופן פרטני.

 
 בקורס המקדמי השלמת החובות האקדמייםאישור ללמוד קורס מתקדם "על תנאי" עד  .5

 

או  *דרישה מוקדמתקורס המהווה מבחינה של  שירות מילואים שנעדר בשלסטודנט  5.1
בקורס המתקדם תנאי -ללמוד על זכאי ,רותו לא הגיש מטלה בקורס כאמורשבשל היעד

 הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה. עד להשלמת או בשנה המתקדמת

 1.4 -ו 1.3בשעות המפורטות בסעיפים הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שנעדר  5.2
 . בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו לעיל

השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס  -"דרישה מוקדמת" *
 אחר, בחינה אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת;

 
 

 .מחלקתי רכז: היכתובת לפני

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/minhal_stud/2003-23.doc
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 ורישום לקורסים השלמת חומר לימודים בקורסים .6

 שעורי עזר/השלמה 6.1
 

 ים את החומר שהפסיד עקב שירות מילואים.להשללסייע לסטודנט מטרת שיעורי העזר 

 60ימים ומעלה בסמסטר יהיה זכאי לשיעור עזר אחד ) 6מילואים  נעדר עקב שירותסטודנט ש

 שבו היו לו לימודים בפועל, והוא נעדר מהם.דקות(, עבור כל יום מילואים , 

ים יינתנו את שיעורי העזר . חלק מהשיעורלקבל הסטודנט יבחר באילו קורסים הוא רוצה 
 בקבוצה. 

 
 לטופס יצורף. באמצעות טופס מתום ימי המילואים תוך שבוע ימיםהבקשה לשיעורי עזר תוגש 

 .של הסטודנט ומערכת שעות אישור על ימי מילואים שבוצעו בפועל )צו קריאה לא יתקבל(
  מהאינטרנט. טופס הבקשהניתן להוריד את 

 . 37, חדר 509מדור אקדמיה וקהילה, בניין  כתובת לפניה:
 .Ivon.Eshel@biu.ac.il, 5317429-03לאיבון אשל, לפרטים נוספים יש לפנות 

 

, ם של בן או בת זוגוזכאויות לפי סעיף זה יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואי
 .לעיל 1.4-ו 1.3פים בשעות המפורטות בסעי

 

 השאלת מודם 6.2
, בתקופת הלימודים יוכל לפנות ברצף, ימים ומעלה 4לתקופה של סטודנט שיוצא למילואים 

 אצל גב' מזל חמדי. ,19, חדר 509אזור , בבקשה לקבל מודם בלשכת דיקן הסטודנטים

 קבלת המודם:

 .המודם ה וחתימה על התחייבות החזרתמותנת בהצגת צו קריא  -

 לפני תחילת שירות המילואים, לא ניתן לשריין מראש. יומייםהמודם יינתן  -

 השימוש במודם ללא תשלום במשך כל תקופת המילואים.

 על הסטודנט להחזיר את המודם לא יאוחר משבוע מתום שירות המילואים.

 המודמים יחולקו בהתאם לזמינות ועד גמר המלאי.
 

 .5318652-03טל': , Students.services@mail.biu.ac.il: 509 אזורדיקן הסטודנטים, יה: יכתובת לפנ
 
 

 צילומים 6.3

של חומר  או הדפסותצילומים  50-זכאי לת במילואים ושירנעדר מלימודים בשל ש סטודנט

 שבו היו לו לימודים בפועל, והוא נעדר מהם., מילואיםיום  עבור כללימודים שהפסיד 

במרכז כרטיס הצילום יינתן מתום ימי המילואים.  תוך שבוע ימיםהבקשה לצילומים תוגש 

  .אישור מילואיםרק עם הצגת  שירות וגיוס

 זכאויות לפי סעיף זה יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

 
 .5317000-03*, 9392טל': , 19/  502 אזור, מרכז שירות וגיוס: היכתובת לפני

 

 חומר ביבליוגרפי 6.4

סטודנט יהיה זכאי לקבלת החומר הביבליוגרפי וכל חומר לימוד אחר שחולק בקורסים ה
 במהלך שירות המילואים שלו.

 
 .מחלקתי רכז: הילפניכתובת 

 

 תקצירי הרצאות 6.5
 

 סטודנט ששירת במילואיםאגודת הסטודנטים תפעל כמיטב יכולתה לספק ללא תשלום ל
בהם נבצר ממנו להשתתף עקב שירות ש ,מרכזייםעורים בקורסים יקצירי הרצאות/סיכומי שת

  המילואים.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DFE4jYYdbZ0usGY_qqLqPEgZPOCiBzv1KlA3bRpocvWtUQjc0T1o5MFQxU01EVkk0SDJFWUpQU1QwVC4u&data=02%7C01%7Chaya.nadivi%40biu.ac.il%7C28916f2dac724b9082df08d78461b226%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C0%7C0%7C637123427441536907&sdata=Odj7pM5CPJWUb73iInr7WN9%2BD592Sza4eQ6j44rpHLw%3D&reserved=0
mailto:Ivon.Eshel@biu.ac.il
mailto:Students.services@mail.biu.ac.il
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/


יציאתו  לפניכשבועיים סטודנט המעוניין בתקצירי הרצאות צריך לפנות לאגודת הסטודנטים 
 .למילואים

  .ומיועדת לכלל הסטודנטים בחברות באגודת הסטודנטים יתמותנ ההטבה לא

 זכאויות לפי סעיף זה יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.
 

 .ts@bis.org.ilRigh :אגודת הסטודנטים: היכתובת לפני
 

 עדיפות בהשאלת ספרים שמורים, והארכת מועד השימוש בהם 6.6
 

סטודנט ששירת במילואים יהיה זכאי לקבל עדיפות בהשאלת ספרים וספרים "שמורים" 
 בתקופה הסמוכה לחזרתו משירות המילואים, ותינתן לו ארכה נוספת לשימוש בספרים אלו.

 

 זכאויות לפי סעיף זה יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.
 

 מחלקתי. רכזה: יכתובת לפני
 

 רישום לקורסיםחלון זמן בעדיפות ב 6.7
 

סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום 
 מוקדם לפני יציאתו למילואים. 

)לא ניתן להקדים ולהציג צו מילואים  היציאה לשירות מילואים לפני ות למדור תל"מיש לפנ
 רישום מעבר ליום הראשון הפותח את מועדי הרישום(.

 
 .הטופס המצ"בבאמצעות  , מדור תל"מה: יכתובת לפני

 

 הארכת המועד לשינויים בקורסים 6.8
 

בקורסים, יוכל לערוך שינויים גם לאחר  "תקופת השינויים"סטודנט ששירת במילואים ב
 .המועד שנקבע לכך, ולא יאוחר משבוע לאחר שובו משירות מילואים

 
 .053170-03*, 9392טל': , 1/ חדר  404ניין , במדור תל"מ: היכתובת לפני

 
 הארכת לימודים .7

 

ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית  150סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של  7.1
או כל  , תקורהסמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד 2ה זכאי להאריך את לימודיו ב יהי

 תשלום נוסף בשל הארכה זו.

ימים לפחות במהלך  150סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של  7.2
תקופת לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו בסמסטר אחד, בלי שיחויב 

 ימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.בשכר ל

 
 .053170-03*, 9392טל': , 1/ חדר  404ניין , במדור תל"מ: היכתובת לפני

 
 

 הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות .8
 

לתואר ראשון אשר שירת במהלך שנת לימודים אחת שירות מילואים בהיקף של  סטודנט 8.1
ימים לפחות גם  25ימים לפחות ברצף, או שירות של  5יום לפחות, מהם שירות של  14

 נקודות זכות סמסטריאליות. 2-פטור מללא רצף ימים כאמור, יהיה זכאי ל

ורס כללי, יקבלו פטור מקורס הפטור יוענק מקורס כללי. סטודנטים שאינם מחויבים בק 8.2
ידי -יסוד ביהדות או, אם אינם חייבים בקורס יסוד, פטור מקורס אחר שייקבע על

המחלקה שבה הם לומדים. הזיכוי הנ"ל יינתן רק פעם אחת במהלך הלימודים לתואר 
ראשון, ובתנאי שהסטודנט לא קיבל כבר זיכוי בגין פעילות חברתית או קהילתית 

י זה יינתן רק בגין שירות מילואים שהתקיים החל משנת הלימודים זיכו בהתנדבות.
 פטור זה אינו מקנה פטור כספי משכר לימוד. תשע"ט והלאה.

 
 .הטופס המצ"בבאמצעות , מדור סטטוסיה: יכתובת לפנ
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  מלגות .9

 

סטודנט הנמנה על כוחות המילואים, ומשרת בפועל, יהיה זכאי לנקודות זכות לצורך  9.1
 בחינת זכאותו לקבלת מלגה.

 תא להגיש רשאייהיה  םיסטודנט שאיחר בהגשת בקשה למלגה עקב שירות מילוא 9.2
 .למלגה תוך שבוע מתום שירות המילואיםהבקשה 

 
 .5318501-03טל': ,  Milgot.office@mail.biu.ac.il :מדור מלגות: יהיכתובת לפנ

 
 

 מעונות .10
 

ת סטודנט הנמנה על כוחות המילואים ומשרת בפועל יהיה זכאי לנקודות זכות לצורך בחינ 10.1
 כאותו לקבלת מעונות.ז

 
 .5318392-03טל': ,  Meonot.office@mail.biu.ac.il :מעונות מדור יה:ילפנ כתובת

 
 

 נוסף סיוע .11
 

 "םהגשת ולת 11.1
 

-בקשה ל וכל להגישי סטודנט שנקרא לשירות מילואים בתקופת לימודיו ובתקופת הבחינות
 .םולת"

הבא: קישור ב מהאינטרנט להורידאו  ,אגודת הסטודנטיםבניתן לקבל  ולת"ם-פניה ל טופסי
http://www.aka.idf.il/SIP_STORAGE/files/1/67701.pdf 

 
 .Rights@bis.org.ilבכתובת:  :גודת הסטודנטיםלאבקשות לסיוע בהגשת ולת"ם ניתן להגיש 

סטודנט הנתקל בבעיות בעניין זה יכול לפנות לדיקנט הסטודנטים בכתובת 
 students.services@biu.ac.il 
 
 

 קשר מוגבר עם חברי הסגל במחלקה 11.2
 

תקשר גל במחלקה בשעות קבלה גמישות ולפגש עם חברי סירת במילואים יוכל להסטודנט ששי
 אתם באמצעות דואר אלקטרוני.

 
 .רכז מחלקתי: יהיכתובת לפנ

 

 התחשבות במתן ארכה למילוי החובות באנגלית כשפה זרה 11.3
 

סטודנט ששירת במילואים ולא עמד בדרישה לסיום לימודיו באנגלית כשפה זרה במועד, יוכל 
 .חידת סטטוסיב ,ות בבקשה להארכת המועד לוועדת החריגיםלפנ

 כל מקרה ידון לגופו של עניין.
 

 .053170-03*, 9392טל': , 11/ חדר  404בניין , מדור סטטוסיה: יכתובת לפנ
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 ימת הרכזים במחלקותנספח א': רש
 

 הפקולטה למדעי היהדות

 טלפון כתובת מייל שם הרכז/ת מחלקה
 tzanoa@gmail.com  050-9244622  ד"ר יצחק הרשקוביץ ישראל מחשבת

 raanan.eichler@biu.ac.il 052-6333189 ד"ר רענן אייכלר תנ"ך ע"ש זלמן שמיר

 katzofb@gmail.com 052-7994180 ד"ר בנימין קצוף תלמוד ותורה שבעל פה

 kimmy.caplan@biu.ac.il 0556663745 פרופ' קימי קפלן ויהדות זמננו תולדות ישראל

 Jn.Ford@biu.ac.il 03-9329448 פרופ' ג'יימס פורד לשון עברית ולשונות שמיות

 kotlerber@gmail.com 054-4729430 פרופ' דב בער קוטלרמן ספרות עם ישראל

  avner.ecker@biu.ac.il 03-5318350 ד"ר אקר אבנר לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

 rinat.klein@biu.ac.il 03-5317407  רינת קלייןגב'  לימודי מזרח תיכון
 ac.ilrachel.hanig@biu. 0522680798 רחל הניגגב'  אמנות יהודית

 Jn.Ford@biu.ac.il 03-9329448 פרופ' ג'יימס פורד היחידה להבעה אקדמית ואולפן

 miriam.feldman@biu.ac.il מרים פלדמן די יסוד ביהדותבית הספר ללימו
03-5318361   
03-5318671    

 

 הפקולטה למדעי החברה

 טלפון כתובת מייל שם הרכז/ת מחלקה

 biu.ac.ilyael.perlman 03-5318143@ פרלמןד"ר יעל  ניהול

 ilush.gordon@gmail.com אילנית גורדוןד"ר  פסיכולוגיה

Ilanit.gordon@biu.ac.il 
03-5317520 

 Nissimnu@bezeqint.net 03-5318376 ד"ר נסים ליאון סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 Goldner@biu.ac.il-Sarit.Cohen 03-5318948 ד"ר שרית גולדנר כלכלה

 ilasher.cohen@biu.ac. 052-2449237  פרופ' אשר כהן מדעי המדינה

 bensimm@mail.biu.ac.il 054-5301545 סימון-ד"ר משה בן קרימינולוגיה

 hoffmay@biu.ac.il 03-5317931 דר' יעקב הופמן חוג משולב חברה

 Geog.Dept@biu.ac.il 03-5318340/1 מדר מוריהגב'  גיאוגרפיה וסביבה

 evelyn.mor@biu.ac.il 03-5318444  אוולין מורגב'  בית הספר לחינוך

 shoshi.freiman@biu.ac.il 03-5317736 שושי פריימןגב'  בית הספר לעבודה סוציאלית

 alon.raviv@biu.ac.il 03-5318911 ד"ר אלון רביב מנהל עסקים

 tzipi.peretz@biu.ac.il 03-5317060  ציפי פרץ גב'  הספר לתקשורת בית

     המערך לתכניות ייעודיות

 Malam.ba@biu.ac.il 03-7384747 גב' נירית בן זינו )חץ/יהלום/ ינשופים( מובנות המדור לתכניות

 Malam.prog@biu.ac.il 03-7384747 מר שרגא לפידס )תכנית חכ"ם( המדור לתכניות מובנות

 Ayelet.galil@biu.ac.il 03-5317005/6 גב' איילת גליל המדור לזרועות הביטחון

 Hodaya.peretz@biu.ac.il 03-5317956 גב' הודיה פרץ אקדמיות מכינות קדם

 077-2753098   הקמפוס החרדי

 

 הפקולטה למדעי הרוח

 טלפון כתובת מייל שם הרכז/ת מחלקה

 Pini.ifergan@biu.ac.il 054-4330403 ד"ר פיני איפרגן כללית פילוסופיה

 kharilm@biu.ac.il    03-5318281 מירב חרילקארגב'  ספרות משווה

 science.dept@biu.ac.il-Information 03-5318351 פוגל ברכהגב'  מדע המידע

 Tal.tovy@biu.ac.il 052-8608881 ד"ר טל טובי היסטוריה כללית

 almogk@gmail.com 03-5317974/5 ד"ר אלמוג כשר ערבית

 Rachel.gilboa@biu.ac.il 03-5318236/8 רחלי גלבועגב'  המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית

 Ferenz@biu.ac.il-Orna.Harel 03-5317579  ד"ר ארנה פרנץ אנגלית כשפה זרה

    תרבות צרפת

 Vered.Moshkovitz@biu.ac.il 03-5318231 ורד מושקוביץגב'  לימודים קלאסיים

 music.vicechair@mail.biu.ac.il 5318405-03 ויקטוריה סביריןגב'  מוזיקה

 Vered.Moshkovitz@biu.ac.il  03-5318231 ורד מושקוביץ גב' ב"א רב תחומי במדעי הרוח

 gr.trans@biu.ac.il 03-5318227 נעמי כהןגב'  תרגום וחקר התרגום
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 הפקולטה למדעים מדוייקים

 טלפון כתובת מייל שם הרכז/ת מחלקה

 hanni.regev@biu.ac.il 03-7384386 חני רגבגב'  כימיה

 yonitoker@gmail.com 03-5317406 יוני טוקרד"ר  פיזיקה

 Malka.bachar@biu.ac.il 03-5318407 מלי בכרגב'  מתמטיקה

    מדעי המחשב

 

 yair.noam@biu.ac.il 03-5314623 יאיר נועםד"ר  הפקולטה להנדסה

 

 הפקולטה למדעי החיים

 טלפון כתובת מייל שם הרכז/ת מחלקה

 herchk@gmail.com 03-5317019 ד"ר גתית הרשקוביץ כל המגמות - מדעי החיים 

 shira.nativ@biu.ac.il 052-2825429  שירה נתיבגב'  אופטומטריה ומדעי הראייה

 

 Yaacov.Habba@biu.ac.il 03-5317085 ד"ר יעקב חבה הפקולטה למשפטים

 

 Yair.blumberg@biu.ac.il 052-4255829 ד"ר יאיר בלומברג הפקולטה לרפואה

 

 היחידה ללימודים בינתחומיים

 טלפון כתובת מייל שם הרכז/ת חלקהמ

התכנית ללימודי מדע, טכנולוגיה 
 noahjefron@gmail.com 050-8671238 פרופ' נח עפרון וחברה

 P.Confl@biu.ac.il 03-5318043 זהר ברק התכנית לניהול ויישוב סכסוכים

 Gender.studies@biu.c.il 03-5318230  לאורית קנד התכנית ללימודי מגדר

 liranr@biu.ac.il 054-3455080 ד"ר לירן רזינסקי התכנית ללימודי פרשנות ותרבות

 tami.rubenov@biu.ac.il 03-5317755 תמי רובנובגב'  תחומי בחקר המוח -רב
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