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 הגדרות  .1 

 בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם:

 

 .יפו-אביב-המכללה האקדמית של תל "המכללה"  1.1  

 

ובכלל זאת ללימודים   –מי שנרשם ללימודים במכללה  " סטודנט" 1.2  14.3.2016
מעת הרשמתו   והתקבל ללימודים בה -במכינה ]"היחידה" [

 . היחידה תלמיד/וכל עוד הוא רשום כסטודנט
 

  1.3 

 

1.4        

"העדרות בשל שירות  
 מילואים"

 
 "חוק שירות מילואים"

העדרות בתקופת לימודים או בחינות בשל שירות מילואים 
  .כהגדרתו בחוק שירות מילואים

 
    2008-חוק שירות המילואים, התשס"ח

  1.5 
 

1.6 
 

1.7 
 

1.8 
 
 
 

1.9 
 
 

      

 " "מטלה
 

    "סטודנט הורה"  
          

 "שירות מילואים   
 

"שירות מילואים בנסיבות  
                 "חירום או במצב מיוחד

 
 

 "דרישה מוקדמת"    
              

             

 תרגיל, עבודה, בוחן, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט.

 . שנים  13סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו   
 

 ילואים כהגדרתו בחוק שירות המ
 

 8סעיף  אותהורלפי  שירות מילואים עפ"י קריאה לשירות 
לשירות במצב   ריאהעפ"י ק או  לחוק שירות המילואים 

 )א( לחוק שירות המילואים.   9מיוחד כמשמעותה  בסעיף 
 

השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי 
בחינה אחרת או מטלה אחרת או  להשתתפות בקורס אחר,

   לימודים מתקדמת לקבלה לשנת
 

  1.1

0 

 "אישור שירות מילואים"

 

 של צה"ל.   510טופס  או 3010טופס  או 3021טופס  

 

 

 

 

 

14.3.2016 

2. 

 

 

 

3. 

 זכאות מותנית בהמצאת אישור 
התאמות ולזכויות לקבלת   סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים ו זכאות סטודנט

מותנית בהצגת אישור שירות  ,שנעדרו בשל שירות מילואיםלסטודנטים המיוחדות הניתנות 
 מילואים מקורי.

 
 
 

 לואים הודעה על זימון למי
יודיע על   וסטודנט הורה שבן או בת זוגו מקבל/ת זימון למילואים,סטודנט המקבל זימון למילואים   

ת שניתן יהיה בו הוא לומד וזאת על מנ היחידה /, למזכירות בית הספרבמידת האפשר כך, מיידית
 להיערך מבעוד מועד ליתן לו את  השירותים הנדרשים. 

 

ההודעה תיעשה באמצעות טופס "שרותים לסטודנטים בתקופת מילואים" האמור בנספח א' לתקנון 
 טפסים לסטודנט".  –זה, אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט של המכללה בקישור "תוכניות לימודים 
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 יצור שרות מילואים )פנייה לולת"ם(בקשה לדחיית/ק .4 

סטודנט המבקש להגיש בקשה לדחיית/קיצור שרות המילואים יגיש את הבקשה לולת"ם,  4.1  14.3.2016
או באמצעות הגשת  בה הוא לומדהיחידה /מוקדם ככל האפשר, באמצעות מזכירות בית הספר

דוא"ל המופיע באתר  או באמצעות  בקשה מקוונת באתר המילואים של אכ"א באזור האישי
. הגשת הבקשה תעשה לפי נהלי ולת"ם המופיעים באתר האינטרנט של ולת"ם המילואים

 http://www.miluim.aka.idf.il/1184-he/Miluim.aspxשכתובתו:  
 (. היחידה/)דף נהלי ולת"ם ניתן לקבל במזכירות בית הספר

, במידת הצורך, במילוי טופס הבקשה ותאשר תסייע לסטודנט היחידה /מזכירות בית הספר 4.2  14.3.2016
 את הפרטים הדורשים אישור שבטופס. טופס הבקשה יישלח לתעודתו על ידי מזכירות ביה"ס. 

 

 היחידה./ערעור על החלטות ולת"ם יוגש באמצעות מזכירות בית הספר 4.3  14.3.2016

 

 
 זכאות למועד חלופי לבחינות סוף סמסטר  .5  

מבין התנאים  אחדהיה זכאי למועד חלופי של בחינות סוף סמסטר אם התקיים בו סטודנט י 5.1   
 הבאים:

 ביום הבחינה )מועד א' או ב'(  שירות מילואים (א)

 ,ומעלה בתקופת לימודים או בתקופת בחינותרצופים של ארבעה ימים  שירות מילואים (ב)
חינה. הנוסחה בכפוף לקיומו של יחס זמן קבוע בין מועד השחרור ממילואים למועד הב

 .  0.8הקובעת לעניין זה היא: מספר ימי מילואים כפול 
 

ימים  יהיה זכאי למועד חלופי בכל בחינת סוף  10לדוגמה: סטודנט ששירת במילואים 
 ימים ממועד שחרורו.  8סמסטר המתקיימת בטווח של 

 

שירות או במצטבר במהלך תקופת הבחינות לפחות  ימים  10שירות מילואים של  (ג)
במהלך הסמסטר הסמוך  ימים במצטבר 21ימים רצופים לפחות או  10ואים של מיל

ימים   5או  שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של  לתקופת הבחינות, 
ימים במצטבר  21במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, או רצופים לפחות, 

 במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות.

סעיף זה תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים  הזכאות לפי (ד)
 בהתאם לאחת החלופות שלעיל. 

 
 

 המועד החלופי יינתן באחת משתי הדרכים הבאות: 5.2   

 מועד שאינו כלול בלוח הבחינות הרגיל ונקבע במיוחד עבור מי שזכאי לו.  – מועד מיוחד (א)

 .ח הבחינות והמהווה מועד נוסף למי שאושרה זכאותו לכךמועד הכלול בלו – מועד נוסף)ב(  
 

מועד הבחינה החלופי יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות בכל מקרה, 
 .לא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תם הסמסטר ו  ,לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה

 

דלעיל, חייב להגיש    5.1נסיבות האמורות בס"ק סטודנט הזכאי למועד מיוחד או  מועד נוסף ב 5.3 14.3.2016
את הבקשה למועד חלופי לכל המאוחר שבועיים לאחר פרסום   היחידה /למזכירות בית הספר

 ציוני מועד ב' או מיד עם שובו משירות מילואים. 
 

הבקשה תוגש על גבי טופס "בקשה למועד בחינה נוסף/מיוחד עקב שרות מילואים האמור 
 זה.    בנספח ב' לתקנון
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 הליכי אישור מועד בחינה נוסף/מיוחד לזכאים לכך יהיו: 5.4   

     

5.4.1 
 

 בקורסים המהווים דרישת קדם:

אשר מעוניין להירשם לקורס שהוא אינו עומד בדרישת קדם שלו בשל כך  סטודנט
יפנה בקשה  לעיל  5.1אחת מן הנסיבות המפורטות בסעיף  שלא השלים בחינה בשל

 . נוסף לדקן בית הספר, באמצעות מזכירות בית הספרלמועד מיוחד/ 
 

 דקן בית ספר יחליט על אחת מהאפשרויות הבאות: 

 קיום מועד מיוחד בבחינה בקורס המהווה דרישת קדם, מועד שיקדם למועד    . א     
 הרישום לקורס המתקדם.

 
את מתן   אי קיום מועד מיוחד לבחינה בקורס המהווה דרישת קדם  ובמקום ז .ב     

אישור לסטודנט להירשם לקורס המתקדם ללא עמידה בדרישת הקדם. 
במקרה זה יהיה על הסטודנט להיבחן בקורס המהווה דרישת קדם בתום 

הסמסטר העוקב לזה שבו לא ניגש הוא לבחינה. אם ייכשל הסטודנט בבחינה  
בקורס שיהווה את דרישת קדם, לא יהיה הוא זכאי להמשיך ולהתקדם 

 הקורסים המותנים בהצלחה בקורס בו נכשל.בשרשרת 
 

    

5.4.2 

 

 בקורסים אשר אינם מהווים דרישת קדם:

הבחינה בקורס זה  מועד - 5.2בכפוף לסייג שבסיפא לס"ק  – יהיה  נוסף מועד    
 שתתקיים בתום הסמסטר העוקב. 

 יינתן אם לא תתקיים בחינה בקורס זה בסמסטר העוקב.  מיוחד מועד

     

 סייגים  5.5  

הזכאות להיבחן במועד חלופי כאמור בתקנון זה כפופה לעמידתו של הסטודנט  5.5.1   
סטודנט שלא היה זכאי לגשת לבחינות במועדן הרגיל בשל אי  בדרישות האקדמיות. 

 . , לא יהא זכאי למועד חלופיעמידה בדרישות אקדמיות
 

ופי כדי לשנות את זכות הסטודנט לגשת על אף האמור לעיל, אין בזכאות למועד חל 5.5.2   
 לשני מועדי בחינה בלבד, בכל קורס.

 
 

 וחזרה על קורס ללא תשלוםהיעדרות משיעורים  .6 

  6.1 

 

 

6.2 

 

 

6.3   

סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, ללא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו  
רך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצו 

   ציון מיטיב.
 
, סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, 6.1נוסף על האמור בסעיף  

מודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות המלואים כאמור בסעיף זה, ואם יזכאי להיעדר מיום ל
ימי שירות  10אי ליום היעדרות נוסף בשל כל ימים, יהיה זכ 10תקופת השירות עלתה על 

 כל יום היעדרות כאמור יהיה בסמוך לאחר תום שירות המילואים.   ;מילואים כאמור
 
סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום  

לא הגבלה החל  וב 10.30בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 
, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות  15מהשעה 

 לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.   
 



 
 הוראות המכללה האקדמית 

 יפו-אביב-של תל
 4דף מספר  

   8    מתוך    
 תאריך פרסום

2.6.2019 
 מספר הוראה

12-008 
     זכויות סטודנטים המשרתים במילואים          תקנון  שם ההוראה: 

  
  6.4 

 
 
 
 
 
 
 

6.5 
 
 
 

ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס   10סטודנט ששירת שירות מילואים של 
ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר   20 סמסטריאלי או

שכר ללא תשלום  על הקורס בסמסטר העוקבלחזור  , יהיה זכאיבשל כך משיעורים בקורס
  בתנאי שעדיין לא נבחן. לימוד בגינו,

 
זכות כאמור תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים, בשל 

 בתקופות האמורות בסעיף זה.  6.3ות, כאמור בסעיף היעדר
 

, סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים בנסיבות  6.3נוסף על האמור בסעיף 
ימי שירות מילואים   10חירום או במצב מיוחד, רשאי להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 

 ימי לימודים.   5 -ותר מכאמור של בן או בת זוגו, אך לא יהיה רשאי להיעדר מי 
 

לעל הסטודנט להודיע על הפסקת לימודיו  דלעיל  6.4על מנת לממש  את זכויותיו על פי סעיף   6.6  
בקורס לא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני בחינת מועד א' בקורס. ההודעה תימסר למזכירות 

ה, יהיה הוא  בכתב. פרש הסטודנט עקב שירות מילואים כאמור מקורס בחיר היחידה/ביה"ס
 זכאי להירשם לקורס חלופי ללא תשלום. 

 
שירות מילואים להפסיק לימודיו בקורס המהווה "דרישת  סטודנט שנאלץ עקב העדרות בשל 6.7  

 [ בית ספר. דקןבכפוף לאישור ]בקורס המתקדם על תנאי  קדם" לקורס המשך, זכאי ללמוד 
 

  6.8 

 

6.9   

על הסטודנט להשלים בסמסטר העוקב את הקורס המהווה דרישת קדם. אם ייכשל בו, לא  
 יהיה זכאי להתקדם בשרשרת הקורסים המותנים בקורס בו נכשל. 

 
]ועד בכלל[    6.8עד  6.1ס"ק ב  סטודנט   ל על מנת להסיר ספק מובהר בזאת כי כל זכות הקנויה

 ואים של בן או בת זוגו. הורה שנעדר בשל שירות מיל טגם לסטודננתונה 
   

 מטלות .7 

נעדר סטודנט בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יידחה מועד  7.1  
הגשת המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות שבהם שירת 

 10-חד, יידחה המועד בוהיה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מי במילואים.
עיף זה יחולו גם על סהוראות ; ימים או במספר הימים שבהם שירת במילואים, לפי הגבוה

סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום או 
 במצב מיוחד, בהתאמה. 

 
ומעלה, את מועד הגשתן של למעלה   ימים 14סטודנט שהפסיד, עקב שירות מילואים של   7.2  

סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור ועקב כך  או  משמונה עבודות
 יום  14-, ידחה מועד הגשת העבודות  במשמונה עבודות הפסיד את מועד הגשתן של למעלה

זכאי מכוח  , בנוסף לדחייה בהגשת  העבודות לה הואמהמועד בו סיים את שירות המילואים
   . 7.1סעיף 

 
המהווה דרישות  או שנעדר מבחינה של קורס לא הגיש מטלה בקורס שסטודנט וסטודנט הורה   7.3  

, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בת זוגו/של בן שלו או בשל שירות מילואים קדם
 . בהתאם לזכאותו לפי תקנון זה בשנה המתקדמת עד להגשת המטלה

 
 

 דות, סמינריונים, סדנאות, סיורים וקורסי הכשרה מעשית מעב .8  

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון סיור, סדנה או הכשרה מעשית, יוכל     
להשלים את שהחסיר או שיהיה פטור מהשתתפות בהם או שיוכל להשתתף בהם במועד מאוחר יותר 

המכללה  ;למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדברללא תשלום נוסף, בהתייחס בין היתר, 
תאפשר השלמה, פטור או השתתפות במועד מאוחר כאמור בסעיף זה גם לסטודנט שנעדר בשל  

בהתאם לנהלים שייקבעו בעניין זה   דלעיל  6.3שירות מילואים של בן או בת זוגו כאמור בסעיף 
 ויובאו לידיעת הסטודנטים. 
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 ותהגשת בקשה להתאמ .9  

או  המכללה תקבע נוהל להגשת בקשות להתאמות לסטודנטים שנעדרו בשל שירות מילואים 9.1   
 .  לסטודנטים הורים שבני/בנות זוגם שירתו במילואים

 
סטודנט המבקש לקבל התאמות לפי הוראות המכללה יגיש בקשה להתאמות לרכז המילואים   9.2   

 ודנט הנעדר בשל שירות מילואים". במכללה על גבי טופס "שרותים/התאמות  לסט
    

 רכז המילואים ותפקידיו   .10  

 תמנה רכז מילואים לשם יישום הוראות המכללה. דקן /ית הסטודנטים  ימנה/ 10.1 ( 11.1.2021)

ביא לידיעת הסטודנטים את שם רכז המילואים ואת הפרטים הדרושים  דקנט הסטודנטים  י 10.2 ( 11.1.2021)
 יו. לשם פנייה אל 

 תפקידי רכז המילואים יהיו אלה: 10.3   
 
קביעת שירותים/ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות המכללה ובתיאום עם המרצה, לאחר  (1)

 . 9קבלת בקשה להתאמות כמצויין בסעיף  
 

 מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד לצורך ביצוען; (2)
 

 יצוע ההתאמות;טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ב (3)
 

למזכירויות בתי הספר בכל הנוגע לתיאום שבין המכללה ובין צבא הגנה לישראל  סיוע  (4)
בקשר לבקשות סטודנטים  לדחיית שירות מילואים או לקיצורם , לרבות סיוע בהגשת 

 הבקשה.    
 

 (  סיוע לסטודנטים בכל עניין אחר הנמצא במסגרת תפקידו.  5)
 

 לימודים ה חומרהשלמת סיוע ב .11 

המכללה תסייע לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים בהשלמת חומר הלימוד   11.1  
שהפסיד באמצאות מתן הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר, או בכל דרך 

   שתקבע המכללה.
 

צילומים או  50-סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל 11.2  
 לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר.הדפסות של חומר 

 
  11.3 

 

 

11.4 

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי למתן אפשרות, ככל שקיימת, לצפות  
בשיעורים שהפסיד עקב שירות המילואים או להאזין להם; המכללה תפעל ככל  

הניתן, להכנת מאגר של הרצאות בקורסי מבואות וקורסים מרכזיים במדיה 
 לית ואפשרות גישה אליהם באמצעות האינטרנט או בכל דרך אחרת.דיגיטא

 
נט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן דכאויות לפי סעיף זה תינתנה גם לסטוז

   .או בת זוגו
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 רישום לקורסים .12 

מתחייבת המכללה כי   סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, 
נט הורה שנעדר  דזכאות לפי סעיף זה תינתן גם לסטושירות מילואים לא יפגע ברישום לקורסים.  

   בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו. 
 

 שאילת ספרים בספריית המכללה .13 
סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות שאילה  

ה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות המילואים, בהתאם לנוהלי של ספרים בכמות העול
נט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת דזכאות לפי סעיף זה תינתן גם לסטו המכללה.

  זוגו. 
 

   
 

  הארכת לימודים .14 

 

 

 

 

 

ת לימודיו  ימים  לפחות במהלך תקופ 150סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של   14.1
סמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד או כל תשלום   2-התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב

 נוסף בשל הארכה זו. 
 

ימים לפחות במהלך  150סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות ילואים מצטבר של  14.2
בלי שיחויב בשכר ימוד או תקופת לימודיו התקנית, יהי זכאי להאריך את לימודיו בסמסטר אחד,  

 בכל תשלום  נוסף בשל הארכה זן. 

 עבור שירות מילואים נקודות זכות אקדמיות .15 

 סטודנט יהיה זכאי לשתי נקודות זכות פעם אחת במהלך לימודיו לתואר ראשון בעבור  
 ימים במצטבר בשנת 21ימים מתוכם חמישה ימים רצופים לפחות או  14שירות מילואים של  

 לימודים.  
 

הענקת שתי נקודות זכות כאמור אינה פוטרת את הסטודנט מתשלום מינימום שכר הלימוד  
 המצטבר לתואר בהתאם לתקנות שכר הלימוד. 

 
 

  פרסום .16 

המכללה תפרסם מדי שנה בידיעון ובאתר האינטרנט שלה מסמך ובו ההוראות והדרכים  . 16.1  
  לפי כללים אלה.המיוחדים   ההתאמות /לקבלת השירותים

רכז המילואים יביא בפתיחת כל שנה את עיקרי המסמך, לידיעת חברי הסגל האקדמי,  16.2  
  הסגל המנהלי וציבור הסטודנטים במוסד.

 
כללי זכויות הסטודנט )התאמות לסטודנטים המשרתים הוראה זו תוקנה בהתאם ל .17 תחילה

עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות וחוק  2018 -בשירות מילואים( )תיקון( התשע"ח
על ידי המועצה האקדמית  רהאישוותוקפה ממועד  2018  -חברתית וקהילתית, התשע"ח

את הנוסח שאושר ע"י המועצה האקדמית ביום  . הוראה זו מחליפה (20.5.2019)
26.11.2012  . 

 

   

 

(11.1.2021 ) 
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 נספח א' 

 תאריך: _________________ 

 

לטופס   שירות   מלימודים    נעדרש  סטודנטל  התאמות /שירותיםבקשה  בשל 

   בן/בת זוג  בשל שירות מילואים של  מלימודים   סטודנט הורה שנעדר לאו  מילואים

 למילוי ע"י הסטודנט:  .1

 

 שם _______________ ת.ז. _________________ טלפון _________________

 

_  תוכנית לימוד ____________________  אקדמית  שנה    _______ ____  תואר 

 אתר לימודים ______________________

 

מתאריך ____________ עד תאריך : טנסטוד השל  תקופת מילואים

 ________________ 

__________________  תאריך תקופת מילואים של בן/בת זוג של סטודנט הורה:     מ 

 עד לתאריך________________ 

 

 בקשות הסטודנט עקב שירות מילואים:

מספר  שם הקורס 

 קבוצה

 הבקשה 

   

   

 
 

 לרכז ההתאמותלאחר מילוי חלק זה יש להחזיר הטופס  
 למילוי ע"י מרצה הקורס:  .2

 

כתובת אתר אינטרנט של   שם מרצה שם הקורס

 הקורס 

 מטלה 

 )תרגיל, עבודה, בוחן(

החלטת מרצה )מטלה  

חלופית, הגשה  

 באיחור, פטור(

 חתימת המרצה 
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 נספח ב'

 

 תאריך ___________ 

 
 

של  של    בקשה למועד בחינה נוסף/מיוחד עקב שירות מילואיםבקשה למועד בחינה נוסף/מיוחד עקב שירות מילואים טופס

  של בן/בת זוג של סטודנט הורה  של בן/בת זוג של סטודנט הורה    סטודנט או עקב שירות מילואים סטודנט או עקב שירות מילואים 

 

     אני: 

______________ ____________________________________________________ 

 ת.ז. מספר      שם פרטי    שם משפחה  

 
 

מ בתאריכים:   מילואים   בשירות  הייתי  כי  בזאת  ליום   עדו_______________יום  מאשר 

 ]כולל[________________ 

 או

  

מיום בשירות מילואים בתאריכים:  _בן/בת זוגי היה/היתה  אני סטודנט הורה ומאשר בזאת כי  

 ועד ליום _________________]כןלל[ ______________ 

 עד___________. 

 

 

 ומבקש מועד בחינה נוסף/מיוחד בקורסים הבאים:

   

   

   

   

 

 
 ההחלטה: 

 

 

 

 
 תאריך: _______________      חתימה: _________________ 

 
של הסטודנט או של בן/בת זוג   על יציאה למילואים  אישור מקורייש לצרף לבקשה  

 .של סטודנט הורה
X:\תקנון זכויות סטודנטים המשרתים במילואים.\קובץ נהלי המכללה\לי המכללהנהDOC 


