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10.02.2010  

  

דפי מידע לסטודנטי� בלימודי הסמכה המשרתי� 

  במילואי�

  

תקנות , סיוע בהשלמת חומר לימודי, סיוע כספי, "נוהלי וולת

  וייעו� אקדמי
  

י דיק� הסטודנטי  "ריכוז הטיפול בסטודנטי המשרתי במילואי נעשה ע

 .ויחידות לשכת דיק� הסטודנטי

  04�8292538 �'שור� שולי טל: לואי�טלפו� לכל ברור בנושא מי      

נת הקישור / סטודנטי בלימודי הסמכה חייבי לדווח ולהמציא אישור לקצי�–כללי 

  .ביחידת על היות סטודנטי

   יו בשנה אקדמית21ל שרות מילואי של סטודנט לא יעלה על "בהתא לפקודת מטכ

או דחית שרות ) חופשה(יצול פ, נית� להגיש בקשה לקיצור).  ליולי31 לאוקטובר עד 1(

  :במקרי הבאי

 ' ומבקש לקצר את מש& התקופה ל,  יו21סטודנט המקבל צו קריאה לשרות מילואי מעל 

21  .חייב לפנות לקצי� קישור ביחידתו בדרישה לתיקו� הצו,  יו

מתבקשי להגיש בקשת ).  יו21'מתחת ל(סטודנטי המעוניני לבטל או לקצר את השרות 

"ולת  21א הצו המקורי היה לתקופה העולה על . " מדור ולת– בלשכת דיק� הסטודנטי

להגיש בקשה , ובמקביל,  יו21 'אחת לקצי� קישור לתיקו� הצו ל:  בקשות2יש להגיש , יו

 . יו או דחייה21 ' בלשכת דיק� הסטודנטי לקיצור המילואי לפחות מ"למדור ולת

  

 "נוהלי וולת  

  :כי שרות המילואי לסטודנטילהל� טבלת מש

  . ביולי31 באוקטובר עד 1 –      שנה אקדמית 

     כ ימי שרות"סה      תקופת השרות    סוג לימודי

  בשנה אקדמית      רצ( מקסימאלי       

  12               12                     מכינות

  21               21                   לימודי הסמכה

על הבקשה להגיע למשרדנו .  ימי� מיו� קבלת צו הקריאה�7 יש להגיש תו% "בקשות ולת 

  .  יו� לפני מועד היציאה לשרות מילואי�35 �לא יאוחר מ

  .אי� לעכב את טופס הגשת הבקשה ג� א� לא ידועי� תאריכי הבחינות

� בבקשתו באמצעות שיחת ועידה יפנה "סטודנט המעוניי� להשתת* בדיו� ועדת הולת

  .לפני תארי% הדיו� שעות 72למשרדנו  עד  

     

  .תשובות לבקשות נית� לקבל כשלושה שבועות לפני מועד היציאה למילואי

 . ימי� מיו� החלטת הועדה�7 נית� להגיש תו% "ערעור על החלטת הולת

 .בקשות אישיות יופנו ישירות ליחידה. יש להגיש בקשות הנוגעות א& ורק לתחו האקדמי
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כאשר .  ומעלה בלבד ימי�6נות בתקופת מילואי של  סטודנטי מטפל בבקשות הד"ולת

  מדובר בתקופה קצרה יותר יפנה החייל 

 .ליחידתו

   . במהל& הסמסטררק פע� אחת)  ימי ומעלה6(סטודנט יקרא לשרות מילואי

 valtam/il.idf.aka.www �נית� לברר סטטוס בקשה באתר האינטרנט 

בני� , לי שור� בלשכת דיק� הסטודנטי�� שו"� נית� להגיש אצל רכזת ולת"בקשות ולת

  .8292538 –' טל13:00 עד 10:00בשעות '  ה–'ימי� א, פישב%

  סיוע כספי

 בשנה 1.8 'בי� התאריכי ה( סטודנט ששרת במילואי תקופה ממושכת – סמסטר קי�

זכאי להקלות )  של השנה בה מתכו� הסטודנט ללמוד סמסטר קי�31.7 ' הקודמת ועד ה

 .עבור קורס קי�ל "בתשלו שכ

שני קורסי חינ עבור שרות , יו ומעלה 22  נית� קורס קי� חינ עבור שרות מילואי של

 .עדכו� לנוהל עשוי להתפרס בסמסטר אביב.  יו ומעלה30של  

ששרת במהל& תקופת ,  שנתי4 סטודנט הלומד במסלול – ל עבור סמסטר תשיעי"מלגת שכ

זכאי לקבל מלגה המכסה את , )סמסטר תשיעי(סמסטר נוס(  יו ומעלה ונזקק ל160לימודיו  

 ). מני� הסמסטרי אינו כולל סמסטר קי�(ל של הסמסטר התשיעי "גובה שכ

בני� , בקשה בצרו( אישורי מתאימי נית� להגיש ביחידה לסיוע בלשכת דיק� הסטודנטי

  .10:00'13:00בשעות '  ה–' ימי א, פישב&

 בשנה נהנה מתוספת נקודות זכאות בבקשה ימי� ומעלה 10סטודנט ששרת במילואי� 

 .למלגת סיוע ולדיור במעונות

 סיוע בהשלמת חומר לימודי

 ימי לימוד 10 לסטודנטי שחזרו משרות מילואי והפסידו – השתתפות בצילומי הרצאות

לימוד נטו  ימי 30עבור ( צילומי 200גובה ההשתתפות מלא עד למקסימו של .  ומעלהנטו

"תלושי צילו נית� לקבל אצל רכזת ולת). להומע.  

.  ימי לימודי10 לסטודנטי שחזרו משרות מילואי העולה על – שעורי עזר פרטניי�

, לפי צרכי  הסטודנט) סטודנטי מצטייני(י חונכי "השעורי במקצועות השוני ניתני ע

 עד  07.30: שעות', ד–' ימי א, 400קומה אולמ� , באמצעות היחידה לקידו סטודנטי

  .8294110'  טל.14.00 עד 7.30' יו ה,15.30

  

 טודנטי�הס  נית� לקבל באגודת –חוברות  וסדנתוני� 

 .בית הסטודנט בקומה התחתונה

 נית� לצפות בקורסי� �קורסי� מצולמי� 

  il.ac.technion.video:מצולמי� באתר

  

  תקנות אקדמית     

  � במבחני�  הארכת זמ�בקשה לאישור שרות מילואי� לצור%

  .בליווי אישורי מילואי�בלשכת דיק� הסטודנטי� ולהגישו  טופס יש למלה

  

 שירות : להל�(ושירות במסגרת העתודה האקדמית הסנט מכיר בעובדה שכל שירות מילואי

. או בתקופת הבחינות פוגע בלימודי הסטודנט/של סטודנט בתקופת הלימודי ו )מילואי�
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 היחידות האקדמיות והמרצי להקל על מצוקת של המשרתי הסנט קורא לראשי

ובראש וראשונה למשרתי תקופות ארוכות במהל& הסמסטר או בתקופת , במילואי

על היחידות האקדמיות לעשות כל מאמ� לאפשר לסטודנטי להשלי את חומר . הבחינות

הסנט פונה לכל . ועהלימוד ולסיי את דרישות המקצוע עוד באותו סמסטר שבו נרשמו למקצ

. הגופי הממלכתיי המטפלי בנושא לעשות ככל האפשר על מנת שפגיעה זו תהיה מזערית

מטרת החלטת הסנט היא לתרו את חלקו למזעור הפגיעה בלימודי הנגרמת לכל סטודנט 

  .המשרת במילואי

,  במילואיכתוצאה משירות ממוש&) או מערי& מראש כי ייפגע(סטודנט אשר ימצא עצמו נפגע 

במש& תקופת הלימודי או הבחינות יפנה אל מורה המקצוע אשר יפעל למציאת פתרו� שימנע 

הפתרו� לעמידה בדרישות . בציו� המגיע לסטודנט או במש& לימודיו, פגיעה בלימודי הסטודנט

, עבודה נוספת, תרגילי, בח�/יכול לכלול בחינה) 'תרגילי ובחני וכו, מעבדות(המקצוע 

חייב מורה המקצוע למצוא פתרו� , בכל מקרה. 'ר מיוחד להכניס ד* נוסחאות לבחינה וכדהית

  :בא יתקיי לפחות אחד התנאי הבאי, ל לסטודנט אשר לימודיו שובשו באופ� חמור"כנ

מג� או תק* לרבות בח� , הסטודנט שרת במילואי באחד ממועדי הבחינות הסדירי. א

  .יע לבחינה או לבח�וכתוצאה מכ& נמנע ממנו להופ

בגלל שרות מילואי סמו& למועד הבחינה או , מג� או תק*או לבח� , לא ניגש לבחינה סדירה. ב

�  .הבח

  .שרת במילואי מספר שבועות במהל& הסמסטר. ג

 �החליט מורה המקצוע לבחו� את הסטודנט יהיה עליו לקיי את הבחינה לפני היו האחרו

  .ר בו היה הסטודנט רשו לאותו מקצועללימודי בסמסטר העוקב לסמסט

 �סטודנט רשאי לערער על החלטת מורה המקצוע בפני ראש היחידה אשר במסגרתה נית

  .החלטת ראש היחידה תחייב את המורה. המקצוע

סטודנט שעדיי� מוצא עצמו נפגע יוכל לפנות אל דיק� הסטודנטי אשר יעביר המלצתו אל 

  .החלטת דיק� לימודי הסמכה תהיה סופית ומחייבת. דיק� לימודי הסמכה

לפיה , מיד ע התחלת הטיפול יוכל סטודנט להגיש בקשה למזכירות ההוראה של היחידה שלו

  :הוא מבקש, בגלל שירות ממוש& במילואי

  .שכל ציוני המעקב אשר קיבל במש& הסמסטר יועבר לסמסטר הקרוב. א

שהתקנות בדבר דרישות קד הקשורות למקצוע אשר אותו לא סיי בגלל השירות . ב

  .בקשות אלה תכובדנה על ידי היחידה. במילואי לא יופעלו

סטודנט שעקב שירות מילואי� נמנע ממנו להשלי� את הדרישות במקצוע סמסטריאלי 

לא "יירש� לו בגיליו� הציוני� , לחילופי�. יוכל לבטל את רישומו למקצוע, שאליו הוא רשו�

א� . לא ייכלל בחישוב שעור הכישלונות)" מ(לא השלי� "מקצוע שיש בו )". מ(השלי� 

ייקלט הציו� בסמסטר שבו הושלמו , דרישות המקצוע יושלמו עד תו� הסמסטר העוקב

 ימי� ומעלה בארבעת 10ירות מילואי� פעיל במש% סטודנט אשר שירת ש .הדרישות

יקבל ,  יו� במהל% הסמסטר15השבועות האחרוני� של הסמסטר או תקופה מצטברת של 

 בבחינה הראשונה אליה ניגש הסטודנט בכל מקצוע שהוא לומד 25%תוספת זמ� בשיעור 

א� . להובלבד שזו הבחינה הראשונה אליה ניגש בכל אחד ממקצועות א, באותו סמסטר

  .תוספת זמ� זו תבוטל, לסטודנט יש זכאות קודמת לתוספת זמ� בבחינות

 ימי� ומעלה במהל% הסמסטר בו קיבל 15סטודנט אשר שירת שירות מילואי� פעיל במש% 

יתווס* ,  ימי� ומעלה במהל% אחד משני הסמסטרי� העוקבי� לו15במקצוע או " עובר"ציו� 

  .להל�' ב 3.1.3טי� בתקנה סמסטר נוס* למניי� הסמסטרי� המפור
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התאמות לתקנה זו במקרי� . 'ובסמסטר ב' הוראות תקנה זו תחולנה על לימודי� בסמסטר א

  .תהיינה בסמכות דיק� לימודי הסמכה, של שירות מילואי� בסמסטר קי�

 יעו� אקדמי

 �נית� להיווע� במורה  המקצוע עוד לפני היציאה לשרות מילואי על מנת לבדוק כיצד נית

  .להתגבר על פערי לימוד

מומל� לסטודנט החוזר משרות מילואי ממוש& להיווע� ע מרכז לימודי הסמכה בפקולטה 

  בטול (ביחס לתוכנית הלימודי שלו 

 ).'מקצוע וכד

לסטודנט שחזר משרות מילואי ממוש& מומל� לפנות ליחידה לקידו סטודנטי על מנת 

  , לקבל ייעו� הקשור להתארגנות לימודית

 .קביעת סדרי עדיפויות חדשי וצמצו פערי לימוד

 סטודנטי המשרתי במילואי זכאי לקבל שעורי עזר פרטניי מסטודנטי

 07.30 'מ'  ד–' ימי א, 400קומה היחידה נמצאת בבני� אולמ� . מטייני ללא תשלו

 .8294110' טל, 14.00 עד 7.30 'מ'  וביו ה15:30 עד 

שלא הצליח , מילואי ממוש& ונתקל בבעיה ע המערכת הטכניוניתסטודנט החוזר משרות 

  .8293143:  'טל, מוזמ� לשיחה ע דיק� הסטודנטי, להתגבר עליה

  

     לשכת דיק� הסטודנטי�

  

   דגשי לשכת דיק� הסטודנטי– 4נספח 
�   מידע אודות שרותי'ע"ל תש"לשנההנחיות לסטודנטי חדשי : הנדו

  

  ) כניסה מהמדרחוב(אג( בני� פישב& הסמו& לאולמ�  נמצאת ביחידה לסיוע

  .8292535/8'04 '  טל 13:00 עד 10:00בשעות '  ה–' ימי א: שעות קבלה

  

   – מלגות סיוע .1

   פי קריטריוני כלכליי בעיקר' יתנות אחת לשנה עלנ

 בטכניו� יכולי להגיש בקשה למלגת סיוע בעת הרישו לטכניו� או לאחר סטודנטי� חדשי�

   .il.ac.technion.newstud יטת רישומ באתרקל

�  .תשובה בדבר זכאות למלגת סיוע וגובה המלגה, נית� לקבל מייד ע הודעת הקבלה לטכניו

יכולי לרכוש את טפסי הבקשה לסיוע , ע"תששהחלו את לימודיה לפני לסטודנטי� ותיקי� 

  .בחודש יולי" מכלול"בחנות 

 חדשי ניתנות מייד ע הודעת הקבלה לטכניו� ולסטודנטי תשובות לבקשות הסיוע לסטודנטי

  .ותיקי ניתנות התשובות בחודש דצמבר

   – הלוואות .2

  .1 12,000 הלוואה בגובה עד –קר� מלווה     

. ואינ� נושאות ריבית,  מעליית המדד95% 'ההלוואות צמודות ל". מכלול"טפסי נית� לרכוש ב

 חודשי לאחר קבלת ההלוואה 12 ' החל מ, אה בתשלומי חודשייהחזר                        ההלוו

  .ההלוואה מאושרת בתו& שבועיי. ועד שנה וחצי מתו הלימודי
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את הבקשות . בסמסטר חור("מכלול" נית� לרכוש טפסי ב–ע"החינו& לתשהלוואות משרד 

רסו באתר  לעקוב אחר פ31.12.10יש לשלוח ישירות לקר� ההלוואות של משרד החינו& עד 

  .האינטרנט של לשכת דיק� הסטודנטי

      

הנחיות לחוזרי ממילואי מפורטי –� סטודנטי� וצילומי� לחוזרי� ממילואי� "ולת .3

  .באתר לשכת דיק� הסטודנטי

  

נית� להשאיל ספר . בקר� ספרי לימוד במקצועות חובה –" מכלול"קר� השאלת ספרי� ב .4

  .ר ממחיר הספ15%לסמסטר של בעלות של 

  

   il.ac.technion.video : ניתני לצפייה באתר האינטרנט'קורסי� מוקלטי� 

  

 שעות 4הק( פעילות .  ועד נובמברתחילת חודש אוגוסט נפתחת בא"לתשע ההרשמה –ח"פר

 : האינטרנטהרשמה באתר. ל" שכ%50 'ח בגובה כ"שבועיות תמורת מקבלי מלגת פר

il.org.perach.www בצמוד למעונות מזרח" משרד פר   . ח בטכניו� קיי

  

אישור כניסה לחווה . 3 ממוקמת בבני� אולמ� קומה – חוות מחשבי� לדיסלקטי� וכבדי ראיה

  .8294110/2: 'טל) 400קומה אולמ� (, באמצעות היחידה לקידו סטודנטי

  

זוגי וקבוצתי להקלת התמודדות ע מצוקות ,  נית� לקבל ייעו� וטיפול פרטני–שרות פסיכולוגי 

השרות ממוק בבני� פריד סמו& . כל השרותי ניתני בדיסקרטיות מלאה. שונות וחרדת בחינות

  .8292908' למעו� יו מעל מעונות קנדה טל

. לסטודנטי בטכניו�,  פתרונות דיור3600'  במעונות הסטודנטי שבקריית הטכניו� כ–מעונות

 �כתובת אתר . 8292284/7' טל) 1(15משרד ראשי ממוק בגוש מעונות עמי ליד בניי

 il.ac.technion.meonot 'הכולל מידע רב המעונות

   

  . ראה פרק נפרד–קידו� סטודנטי� היחידה ל

  

, מועדוני: ט ומפעילה" פועלת בשיתו( ע משרדי תרבות וקמפוס באס– היחידה לתרבות וחברה

ק ממוק במעונות " מק–המרכז הקהילתי של המעונות . מרכזי קהילתיי וחוגי במעונות

  .במעונות מזרח חדש קיי מועדו� לצפיה בטלויזיה וספרית השאלה. קנדה

  

  www.admin.technion.ac.il/dean כתובת אתר לשכת דיק� הסטודנטי� 
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