
  

  

  *2008–ט"התשס, )תיקון(זכויות הסטודנט חוק 

  

2007–ז"התשס, בחוק זכויות הסטודנט .1 8תיקון סעיף 
1
בסעיף , )החוק העיקרי –להלן ( 

 ".,א19וכן הוראות שקבע לפי סעיף "יבוא " ,של חוק זה"אחרי , )א(8

 :לחוק העיקרי יבוא 19אחרי סעיף  .2 1'הוספת פרק ג

 בשירות מילואים המשרתיםטודנטים לס התאמות: 1'גפרק "  

 התאמות  

לסטודנטים 

בשירות  המשרתים

 מילואים

מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות   )א( .א19

שיינתנו לסטודנטים המשרתים שירות מילואים 

-ח"התשס, כהגדרתו בחוק שירות המילואים

2008
2

לאחר התייעצות עם נציגי אגודת , 

קבעה ולפי כללים ש, הסטודנטים של המוסד

ואולם התאמות לפי , המועצה להשכלה גבוהה

להגדרה ) 5(סעיף זה במוסד כאמור בפסקה 

, לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, "מוסד"

ייקבעו לפי תקנות שקבע שר התעשיה המסחר 

    . והתעסוקה

התקנות או ההוראות לפי סעיף , הכללים  )ב(      

יינים בין היתר בענ, יהיו, לפי העניין, )א(קטן 

 :אלה

תיאום בין המוסד לבין צבא הגנה   )1(       

לישראל בקשר לבקשה לדחיית שירות 

לרבות מתן סיוע , מילואים של סטודנט

מינהלי לסטודנט בהגשה ובטיפול 

 ;בבקשתו

                                                                    
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ; )2008בנובמבר  5(ט "בחשוון התשס' התקבל בכנסת ביום ז *

 .827' עמ, )2007ביולי  16(ז "באב התשס' מיום א, 322  – הממשלה
 .320' עמ, ז"ח התשס"ס 1
 .502' עמ, ח"ח התשס"ס 2



  

 

זכות לבחינה במועד מיוחד   )2(       

לסטודנט שנעדר ממועד בחינה עקב שירות 

מילואים או ששירת שירות מילואים 

ממושך בתקופת הלימודים לפני תקופת 

 ; הבחינות או במהלכה

דחיית המועד להגשת עבודה   )3(       

לסטודנט ששירת שירות מילואים בסמוך 

בהתחשב במהות , לפני מועד הגשתה

 ; עבודהובהיקף ה

השלמת חומר ומטלות בקורס   )4(       

לסטודנט שעקב שירות מילואים נבצר 

בהתאם למהות , ממנו  להשתתף בלימודים

 ; הקורס ובתיאום עם המרצה

היעדרות מבחינה עקב שירות   )5(       

בקורס שהשלמתו נדרשת , מילואים

, ללימודים בשנות הלימודים הבאות לתואר

 ;  ר מתקדםלקורס אחר או לתוא

רישום מוקדם לקורסים של סטודנט   )6(       

האמור לשרת שירות מילואים במועדי 

 ; הרישום הרגילים

קביעת גורם במוסד שירכז את   )7(       

 ."הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה

  

  

  

  

  אולמרט אהוד 

 הממשלה ראש

  תמיר יולי 

 החינוך שרת

  

 

    

 

  פרס שמעון

 המדינה נשיא

  איציק דליה 

 הכנסת ראש יושבת

 

  

 


