
 
 /יתקיהמדריך למילואימנ

 מקור הזכויות .1

 אגודת הסטודנטים ומסמך המלצות שחיבר אהי "U3Tאמנת הסטודנט המשרת במיל'3TUחשוב להדגיש כי "
סמך התעלמתי מהאמנה . לכן, בעת חיבור המיברסיטהמחייבת את האונ אינה  והיא ,גהארצית והמל"

 .U3Tונהלי אכ"אU3T (3TUמילואיםU3T )3TUתקנון האוניברסיטהU3T ,3TUלתקנון הפקולטה3TUוהתייחסתי 

 מי זכאי להטבות? .2
 המשרת במילואים.סטודנט  .2.1
 .)"מילואימז"דרך רכז  ,(הטבות חלקיות ומשתנות ואיםסטודנט הורה אשר בן/בת הזוג משרת במיל .2.2

 
 הסטודנטימי המילואים של  .3

 .ימי מילואים 21 עד יתבשנה אקדמ יבצעולתואר ראשון  ין הלומדיםיסטודנטים מן המנ .3.1
למען הסר ספק, בתקופה שאינה חלק מהשנה האקדמית ניתן לקרוא לחייל עפ"י הוראות הצבא, ו .3.2

 .להשלמת מכסת הימים המותרת בשנת העבודה
ודנט תוך הצגת אישור ממוסד לדווח למשרד הקישור על היותו סט חובתו של חייל המילואים .3.3

 .(כל תחילת סמסטר) הלימודים לצורך חישוב משך שירות המילואים
 אין לקרוא לשירות מילואים של ארבעה ימים ומעלה יותר מפעם אחת במהלך סמסטר. .3.4

 במרץ. 1באוקטובר עד יום  1מיום  –סמסטר א'  .3.4.1
 ביולי. 31במרץ עד יום  1מיום  –סמסטר ב'  .3.4.2

רות במילואים בשניים משלושת החגים הבאים: ראש השנה, סוכות ופסח לצבא מותר לזמן לשי .3.5
 .ראשון

 חלון זמנים לקבלת זימון מילואים: .3.6
 7ימים לפני מועד המילואים, זימון במסירה אישית  12זימון בדואר  –ימים (כולל)  3שמ"פ עד  .3.6.1

 ימים לפני מועד המילואים.
 י מועד המילואים.ימים לפנ 60זימון בדואר  –ימים ומעלה  4שמ"פ של  .3.6.2

 דרכי טיפול בחריגה .3.7
 פנייה ישירה לק. קישור/ מפקד. .3.7.1
 הגשת ולת"ם. .3.7.2

 
 התגמול הכספי עבור ביצוע יום מילואים .4

 ליום מילואים.₪  196.02 סטודנט שאינו עובד:  .4.1
התגמול ליום יהיה השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח (לעובד יעור ש  סטודנט עובד (עצמאי או שכיר): .4.2

 3–נסה (לעובד עצמאי), או צירוף שניהם (למי שהיה גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי) בשכיר) או ההכ
 .90–בחודש שבו החל שירות המילואים, מחולק ב 1–החודשים שקדמו ל

לצורך חישוב התגמול יובאו בחשבון גם דמי מחלה, דמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי  .4.2.1
חת ממה רה, סכום ההחזר המינימום לא יפמילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה בעבודה. בכל מק

 ם).ליו₪  189.72שנקבע בחוק (
 שימושיים: קישורים .4.3

4.3.1. 3TUביטוח הלאומיU3T- ואים.שיעורי תגמול מיל 
4.3.2. 3TUמחשבוןU3T- .לחישוב תמלוגי מילואים 

 
 זכאות לסיוע מהאוניברסיטה .5

 הטבות דקאנט: .5.1

http://www.miluim.aka.idf.il/SIP_STORAGE/files/3/1753.pdf
http://yedion.law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/Law/yedion2014-15/takanon.pdf
http://www.tau.ac.il/tau-rules-2014
http://www.tau.ac.il/tau-rules/15-1.doc
http://www.miluim.aka.idf.il/1213-he/Miluim.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Reserve_Service/Pages/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Reserve_Service/Pages/Calculator.aspx


 
שעות לימוד יקבל כרטיס  15-: סטודנט ששירת במילואים והפסיד למעלה מכרטיסי צילום .5.1.1

 ) מתוך ספרי הלימוד השמורים.50כל שעת לימוד) וצילומים (עד לצילומים  10צילום (
 .שיעור עזר ללא תשלום .5.1.2
 .סיוע בתביעות לתגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי .5.1.3
 .סבסוד טיפול פסיכולוגי .5.1.4
שנים ממועד  3-יום במהלך הקורס (תקף ל 21, בשירות מעל פטור מתשלום שכ"ל על קורס חוזר .5.1.5

 הקורס).
ימים במהלך תקופת לימודיו  150דנט ששירת שירות מילואים מצטבר של : סטוהארכת התואר .5.1.6

סמסטרים, מבלי שיחויב שבכר לימוד או כל  2-התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב
 תשלום נוסף בשל הארכה זו.

סטודנט הזכאי להתאמות הנקרא לשירות מילואים, והחליט שלא להקפיא את לימודיו, אך  .5.1.7
בתנאי שטרם  ללא תשלוםבאופן פעיל בכל הקורסים, זכאי לחזור עליהם  להשתתף אינו יכול

אותו קורס או קורס מקביל  -נבחן, ובלבד שקורסים כאלה יתקיימו גם בהמשך לימודיו 
 (באישור אקדמי)

 .l@tauex.tau.ac.ilShoshia  ; 6408832-03בדקאנט הסטודנטים,  209לפניות: חדר  .5.1.8
 :U3Tאקסטרה סטודנט3TU הטבות .5.2

 הטבות בקורסי עזר ומרתונים. .5.2.1
 הנחה בחוגי העשרה. .5.2.2
מס' טלפון ופרטי בקשה)  , צילום ת"ז3010בצירוף (יש לשלוח מייל בכדי לקבל את ההטבות  .5.2.3

את ההטבות ניתן לקבל בעת הרישום בפועל  או רטרואקטיבית   xtra6@post.tau.ac.ilלכתובת
 .ב לסמסטר בו נלמדו הקורסים)(עד סוף הסמסטר העוק

לא  -אקסטרה סטודנט מחשבים במניין הימים רק ימי מיל' שבוצעו במהלך הסמסטר עצמו .5.2.4
 כולל תקופת בחינות.

 ):U3Tאגודת הסטודנטים3TU"מילואימז" (הטבות .5.3
 .)U3Tפייסבוק3TUלהופעות תרבות, מסיבות וכו' (מתפרסם דרך ה כרטיסים חינם .5.3.1
 ;₪ 50ימי מילואים,  11-15 ;₪ 30ימי מילואים, הנחה בשווי  5-10בין :הנחות בספרות זולה .5.3.2

ל'ספרות  3010(על מנת לממש את ההנחה יש להגיע עם  ₪ 70מילואים, הנחה בשווי  + ימי16
 זולה').

 ).miluimz2@gmail.com(לפניות: ש"ח 250חינם בפיקדון של –מודם סלולרי  .5.3.3
 הטבות ממשלתיות: .5.4

והנחות ברשות הטבע והגנים,תוספת במלגת  מוזיאונים, אגרות רכב ורישיון, אגרת טיס נשק .5.4.1
 U3TקישורU3T .(משכנתא) U3Tהנחה ברכישת קרקעותU3Tפר"ח, 

5.4.2. "3T3בהצדעהT" שנים שלוש עד בכבוד משוחררים לחיילים המיועד ורווחה, פנאי הטבות מנגנון הינו 
 .שנים) 3ב במצטבר ימים 20( הפעילים המילואים ולמשרתי בלבד השחרור לאחר

 
 פניה לולת"מ .6

יום לפני מועד תחילת  30-לא יאוחר מ או המעביד לולת"ם הסטודנט יפנה באמצעות מוסד הלימודים
 ימים ויותר. 6ק לגבי שמ"פ שמשכו אך ורוהשירות 

מספר  .UכאןU – פרטים נוספים באשר לולת"ם וכן דוגמת טופס הגשת בקשה, ניתן למצוא באתר אכ"א
 03-7377721/6725   מספר פקס:  ,03-7379500: טלפון לברורים

אי  ,ופערי מידע (בין השאר בעיות ניסוחואית) נדחות עקב מכיוון ומרבית הפניות לולת"ם (או ועדה רפ
 .U3Tסנגור מילואים3TUדיווח היותך סטודנט בתחילת הסמסטר) הוקם באוניברסיטה 

 ם מטפל גם בפניות סטודנטי תואר שני.תשע"ד הולת"החל משנה"ל 
3TUשאלות נוספותU3T בנוגע לולת"ם. 

 
 מילואים בכללי .7

mailto:Shoshial@tauex.tau.ac.il
http://xtra.student.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99-%D7%A2%D7%96%D7%A8/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
mailto:xtra6@post.tau.ac.il?subject=%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%2F%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%20%D7%99%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
http://new.student.co.il/%D7%94%D7%98%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://www.facebook.com/TAstudents
http://www.miluim.aka.idf.il/1244-he/Miluim.aspx
http://www.miluim.aka.idf.il/Templates/FAQ/1209-he/Miluim.aspx
http://www.behatsdaa.org.il/
http://www.aka.idf.il/Miluim/templates/inner.asp?catId=57164
http://www.aka.idf.il/Miluim/templates/inner.asp?catId=57164
http://new.student.co.il/%D7%A1%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
http://www.miluim.aka.idf.il/1240-he/Miluim.aspx


 
7.1.  3TUשאלות כלליותU3T 
 037379020 -ערך המילואיםהתנדבות למ .7.2

 
 חישובי נסיעות .8

לבחור האם הוא רוצה לקבל החזר הוצאות נסיעה למקום  כולחייל המילואים י, 2013החל מינאור  .8.1
השירות וחזרה ממנו על בסיס השתתפות בהוצאות נסיעה שישולם ע"י מופ"ת ישירות לחשבון הבנק 

 .א זכאי לשוברי נסיעה בתחבורה ציבוריתבה יה ת ברירת המחדלו שלחילופין מעדיף להישאר בשיטא
 תעריפי נסיעות ראה נספח א'. .8.2
 סימולציית נסיעות ראה נספח ב' .8.3

 
 מילואים בבוכמן .9

 בידינג: .9.1
 :פתרונות מעשיים

 .מבקשים עזרה מחבר .9.1.1
 ).5.3.3מאגודת הסטודנטים מודם סלולארי (סעיף  שאולניתן ל –אם לוקחים לפטופ למילואים  .9.1.2
 מזכירות דרך רכז המילואימז.בקשה חריגה ל מראש להגיש .9.1.3

 מראש לסגל הקורס על ההיעדרות הצפויה.יש להודיע  –שיעורים עם בדיקת נוכחות .9.2
 הסגל נדרש להתחשב. -מראשלפי התקנון, רק אם הסטודנט הודיע לסגל הקורס על ההיעדרות  .9.2.1

 בחנים ועבודות: .9.3
 נתון לשיקול דעת סגל הקורס, בתיאום מראש. –עבודות ומטלות .9.3.1

שבועות וארכה מינימלית של מס' ימי  7: תינתן ארכה של עד הגשת עבודותלפי נוהל  .9.3.1.1
 השירות של הסטודנט.

רק סטודנט המשרת במיל' ביום המבחן זכאי להקלות, הפתרון נתון לשיקול דעת  –מבחן אמצע .9.3.2
 המרצה (בחון אמצע, עבודת בית, תוספת מיוחדת למבחן הסופי, תוספת משקל למבחן הסופי

 ).וכו'
בחנים  7/9התחשבות לפי שק"ד המרצה. לדוגמא אם בדרישות הקורס יש לעבור  -בחנים .9.3.3

 .7/8ופיספסת בוחן עקב שירות מיל', המרצה רשאי להתחשב או לדרוש שתעבור 
 :מבחנים .9.4

אשר עקב שירות מילואים פעיל נעדר מבחינת מעבר במועד א' או ב', רשאי לבקש  סטודנט .9.4.1
 .להיבחן במועד ג'/ מיוחד

חייב להודיע על צאתו לשירות ימים  3עד ירות המילואים הינו סטודנט אשר ש .9.4.1.1
-. בקשתו תיבחן ע"י המזכירותלמזכירות הפקולטה עם קבלת צו הקריאההמילואים 

 וידוא שהסטודנט לא תיאם את המיל' בתאריך המבחן לפי בקשתו.
אשר היה בשירות מילואים פעיל ורצוף במשך ארבעה עד שישה ימים והמבחן  סטודנט .9.4.1.2

 למועד נוסף. שעות מיום חזרתו מהמילואים זכאי 48-רך בטווח הנע
, ותאריך הבחינה חל יום 20-ימים 7שירות מילואים רצוף של סטודנט אשר שירת  .9.4.1.3

 למועד נוסף. ימים מיום השחרור זכאי 7בתוך 
יום  14ימים או יותר והבחינה חלה ב 20סטודנט אשר היה בשמ"פ בתקופה רצופה של  .9.4.1.4

 מיום שחרורו.
ימים ומעלה  21שירות מילואים פעיל לתקופה רצופה של ודנט אשר שירת סט .9.4.1.5

יום  14ותאריך הבחינה חל בתוך  במהלך הסמסטרימים ברצף  10במצטבר או 
 למועד נוסף. מתאריך השחרור זכאי

 

http://www.aka.idf.il/kamlar/faq/default.asp?catId=43339&docId=&pageNum=1


 
 בהצלחה,

 פרוייקט מילואימז ומועצת הסטודנטים למשפטים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח א' תעריפי נסיעה

 

 יית נסיעותנספח ב' סימולצ

מקום מגורי החייל: תל אביב מקום ההתייצבות: צאלים מקום התעסוקה: עוטף עזה סוג השמ"פ: תעסוקה מבצעית 
ימים יחידה פתוחה/ סגורה: סגורה ימי חופשה עפ"י זכאות: יומיים סה"כ השתתפות בהחזר  21משך השמ"פ: 

 ₪ 152הוצאות נסיעה למקום השירות וחזרה ממנו: 
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	3.4. אין לקרוא לשירות מילואים של ארבעה ימים ומעלה יותר מפעם אחת במהלך סמסטר.
	3.4.1. סמסטר א' – מיום 1 באוקטובר עד יום 1 במרץ.
	3.4.2. סמסטר ב' – מיום 1 במרץ עד יום 31 ביולי.
	3.5. לצבא מותר לזמן לשירות במילואים בשניים משלושת החגים הבאים: ראש השנה, סוכות ופסח ראשון.
	3.6. חלון זמנים לקבלת זימון מילואים:
	3.6.1. שמ"פ עד 3 ימים (כולל) – זימון בדואר 12 ימים לפני מועד המילואים, זימון במסירה אישית 7 ימים לפני מועד המילואים.
	3.6.2. שמ"פ של 4 ימים ומעלה – זימון בדואר 60 ימים לפני מועד המילואים.
	3.7. דרכי טיפול בחריגה
	3.7.1. פנייה ישירה לק. קישור/ מפקד.
	3.7.2. הגשת ולת"ם.
	4. התגמול הכספי עבור ביצוע יום מילואים
	4.1.  סטודנט שאינו עובד: 196.02 ₪ ליום מילואים.
	4.2. סטודנט עובד (עצמאי או שכיר):  שיעור התגמול ליום יהיה השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח (לעובד שכיר) או ההכנסה (לעובד עצמאי), או צירוף שניהם (למי שהיה גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי) ב–3 החודשים שקדמו ל–1 בחודש שבו החל שירות המילואים, מחולק ב–90.
	4.2.1. לצורך חישוב התגמול יובאו בחשבון גם דמי מחלה, דמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה בעבודה. בכל מקרה, סכום ההחזר המינימום לא יפחת ממה שנקבע בחוק (189.72 ₪ ליום).
	4.3. קישורים שימושיים:
	4.3.1. ביטוח הלאומי- שיעורי תגמול מילואים.
	4.3.2. מחשבון- לחישוב תמלוגי מילואים.
	5. זכאות לסיוע מהאוניברסיטה
	5.1. הטבות דקאנט:
	5.1.1. כרטיסי צילום: סטודנט ששירת במילואים והפסיד למעלה מ-15 שעות לימוד יקבל כרטיס צילום (10 צילומים לכל שעת לימוד) וצילומים (עד 50) מתוך ספרי הלימוד השמורים.
	5.1.2. שיעור עזר ללא תשלום.
	5.1.3. סיוע בתביעות לתגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.
	5.1.4. סבסוד טיפול פסיכולוגי.
	5.1.5. פטור מתשלום שכ"ל על קורס חוזר, בשירות מעל 21 יום במהלך הקורס (תקף ל-3 שנים ממועד הקורס).
	5.1.6. הארכת התואר: סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב-2 סמסטרים, מבלי שיחויב שבכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
	5.1.7. סטודנט הזכאי להתאמות הנקרא לשירות מילואים, והחליט שלא להקפיא את לימודיו, אך אינו יכול להשתתף באופן פעיל בכל הקורסים, זכאי לחזור עליהם ללא תשלום בתנאי שטרם נבחן, ובלבד שקורסים כאלה יתקיימו גם בהמשך לימודיו - אותו קורס או קורס מקביל (באישור אקדמי)
	5.1.8. לפניות: חדר 209 בדקאנט הסטודנטים, 03-6408832 ;  Shoshial@tauex.tau.ac.il.
	5.2. הטבות אקסטרה סטודנט:
	5.2.1. הטבות בקורסי עזר ומרתונים.
	5.2.2. הנחה בחוגי העשרה.
	5.2.3. בכדי לקבל את ההטבות יש לשלוח מייל (בצירוף 3010, צילום ת"ז מס' טלפון ופרטי בקשה) לכתובת xtra6@post.tau.ac.il את ההטבות ניתן לקבל בעת הרישום בפועל  או רטרואקטיבית (עד סוף הסמסטר העוקב לסמסטר בו נלמדו הקורסים).
	5.2.4. אקסטרה סטודנט מחשבים במניין הימים רק ימי מיל' שבוצעו במהלך הסמסטר עצמו- לא כולל תקופת בחינות.
	5.3. הטבות"מילואימז" (אגודת הסטודנטים):
	5.3.1. כרטיסים חינם להופעות תרבות, מסיבות וכו' (מתפרסם דרך הפייסבוק).
	5.3.2. הנחות בספרות זולה:בין 5-10 ימי מילואים, הנחה בשווי 30 ₪; 11-15 ימי מילואים, 50 ₪; 16+ ימי מילואים, הנחה בשווי 70 ₪ (על מנת לממש את ההנחה יש להגיע עם 3010 ל'ספרות זולה').
	5.3.3. מודם סלולרי –חינם בפיקדון של 250 ש"ח (לפניות:miluimz2@gmail.com).
	5.4. הטבות ממשלתיות:
	5.4.1. מוזיאונים, אגרות רכב ורישיון, אגרת טיס נשק והנחות ברשות הטבע והגנים,תוספת במלגת פר"ח, הנחה ברכישת קרקעות (משכנתא). קישור
	5.4.2. "בהצדעה" הינו מנגנון הטבות פנאי ורווחה, המיועד לחיילים משוחררים בכבוד עד שלוש שנים לאחר השחרור בלבד ולמשרתי המילואים הפעילים (20 ימים במצטבר ב3 שנים).
	6. פניה לולת"מ
	הסטודנט יפנה באמצעות מוסד הלימודים או המעביד לולת"ם לא יאוחר מ-30 יום לפני מועד תחילת השירות ואך ורק לגבי שמ"פ שמשכו 6 ימים ויותר.
	פרטים נוספים באשר לולת"ם וכן דוגמת טופס הגשת בקשה, ניתן למצוא באתר אכ"א – כאן. מספר טלפון לברורים: 03-7379500,  מספר פקס:   03-7377721/6725
	מכיוון ומרבית הפניות לולת"ם (או ועדה רפואית) נדחות עקב בעיות ניסוח ופערי מידע (בין השאר, אי דיווח היותך סטודנט בתחילת הסמסטר) הוקם באוניברסיטה סנגור מילואים.
	החל משנה"ל תשע"ד הולת"ם מטפל גם בפניות סטודנטי תואר שני.
	שאלות נוספות בנוגע לולת"ם.
	7. מילואים בכללי
	7.1.  שאלות כלליות
	7.2. התנדבות למערך המילואים- 037379020
	8. חישובי נסיעות
	8.1. החל מינאור 2013, חייל המילואים יכול לבחור האם הוא רוצה לקבל החזר הוצאות נסיעה למקום השירות וחזרה ממנו על בסיס השתתפות בהוצאות נסיעה שישולם ע"י מופ"ת ישירות לחשבון הבנק או שלחילופין מעדיף להישאר בשיטת ברירת המחדל בה יהא זכאי לשוברי נסיעה בתחבורה ציבורית.
	8.2. תעריפי נסיעות ראה נספח א'.
	8.3. סימולציית נסיעות ראה נספח ב'
	9. מילואים בבוכמן
	9.1. בידינג:
	פתרונות מעשיים:
	9.1.1. מבקשים עזרה מחבר.
	9.1.2. אם לוקחים לפטופ למילואים – ניתן לשאול מאגודת הסטודנטים מודם סלולארי (סעיף 5.3.3).
	9.1.3. להגיש מראש בקשה חריגה למזכירות דרך רכז המילואימז.
	9.2. שיעורים עם בדיקת נוכחות– יש להודיע מראש לסגל הקורס על ההיעדרות הצפויה.
	9.2.1. לפי התקנון, רק אם הסטודנט הודיע לסגל הקורס על ההיעדרות מראש- הסגל נדרש להתחשב.
	9.3. בחנים ועבודות:
	9.3.1. עבודות ומטלות– נתון לשיקול דעת סגל הקורס, בתיאום מראש.
	9.3.1.1. לפי נוהל הגשת עבודות: תינתן ארכה של עד 7 שבועות וארכה מינימלית של מס' ימי השירות של הסטודנט.
	9.3.2. מבחן אמצע– רק סטודנט המשרת במיל' ביום המבחן זכאי להקלות, הפתרון נתון לשיקול דעת המרצה (בחון אמצע, עבודת בית, תוספת מיוחדת למבחן הסופי, תוספת משקל למבחן הסופי וכו').
	9.3.3. בחנים- התחשבות לפי שק"ד המרצה. לדוגמא אם בדרישות הקורס יש לעבור 7/9 בחנים ופיספסת בוחן עקב שירות מיל', המרצה רשאי להתחשב או לדרוש שתעבור 7/8.
	9.4. מבחנים:
	9.4.1. סטודנט אשר עקב שירות מילואים פעיל נעדר מבחינת מעבר במועד א' או ב', רשאי לבקש להיבחן במועד ג'/ מיוחד.
	9.4.1.1. סטודנט אשר שירות המילואים הינו עד 3 ימים חייב להודיע על צאתו לשירות המילואים למזכירות הפקולטה עם קבלת צו הקריאה. בקשתו תיבחן ע"י המזכירות-וידוא שהסטודנט לא תיאם את המיל' בתאריך המבחן לפי בקשתו.
	9.4.1.2. סטודנט אשר היה בשירות מילואים פעיל ורצוף במשך ארבעה עד שישה ימים והמבחן נערך בטווח ה-48 שעות מיום חזרתו מהמילואים זכאי למועד נוסף.
	9.4.1.3. סטודנט אשר שירת שירות מילואים רצוף של 7 ימים-20 יום, ותאריך הבחינה חל בתוך 7 ימים מיום השחרור זכאי למועד נוסף.
	9.4.1.4. סטודנט אשר היה בשמ"פ בתקופה רצופה של 20 ימים או יותר והבחינה חלה ב14 יום מיום שחרורו.
	9.4.1.5. סטודנט אשר שירת שירות מילואים פעיל לתקופה רצופה של 21 ימים ומעלה במצטבר או 10 ימים ברצף במהלך הסמסטר ותאריך הבחינה חל בתוך 14 יום מתאריך השחרור זכאי למועד נוסף.
	בהצלחה,
	פרוייקט מילואימז ומועצת הסטודנטים למשפטים.
	נספח א' תעריפי נסיעה
	נספח ב' סימולציית נסיעות
	מקום מגורי החייל: תל אביב מקום ההתייצבות: צאלים מקום התעסוקה: עוטף עזה סוג השמ"פ: תעסוקה מבצעית משך השמ"פ: 21 ימים יחידה פתוחה/ סגורה: סגורה ימי חופשה עפ"י זכאות: יומיים סה"כ השתתפות בהחזר הוצאות נסיעה למקום השירות וחזרה ממנו: 152 ₪

