נקודות
זכות
אקדמיות
למשרתי
מילואים

תמונת

מצב

תוכן עניינים:

מתוך אתר מכללת אחוה

צילום כריכה :יוסי גולן ,ויקיפדיה

ממצאים

2

תקציר מנהלים

3

רקע

4

נקודות זכות אקדמאיות למשרתי מילואים :רקע

5

נקודות זכות אקדמאיות :הנתונים המלאים

10

מוסדות שמאפשרים קבלת נקודות זכות אקדמיות ופירוט התנאים

13

פירוט מלא של המוסדות בהם קיימת זכאות לנקודות זכות למשרתי המילואים

15

מוסדות שלא מאפשרים קבלת נקודות זכות אקדמיות

20

סיכום

21

המלצות

22

!

באוגדן זה לוקטו ממצאים של נתונים מבוססים
על מידע שהיה גלוי וזמין באתרי האינטרנט של
המוסדות שנבדקו בעת שבוצע המחקר במהלך קיץ
– תשע"ז.
כדי שהמידע בחוברת זו יהיה מדויק ,נודה לכל מי
שיש בידיו מידע נוסף שיוכל להביאו לידיעתנו.
אם יידרשו תיקונים בעקבות מידע שיתקבל ,נדאג
לעדכן אותם במהירות ולנסות ליידע את מי שנחשף
למידע הקודם.
משום שמדובר במידע והטבות אשר עשויים
להשתנות בן רגע – המבקש להסתמך על המידע
האמור עושה זאת על אחריותו בלבד.
דוח זה הינו המשך של שורה ארוכה של פעילויות
ויוזמות שתנועת "אם תרצו" מקיימת לטובת חייל
צה"ל ומשרתי המילואים.
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נקודות זכות אקדמיות
למשרתי מילואים

ממצאים

ממצאים

16
47

מתוך  63מוסדות להשכלה
גבוהה מכירים בשירות
מילואים כמזכה בנקודות זכות

2

מוסדות לא מכירים בשירות
מילואים כמזכה בנקודות זכות

מתוך  9האוניברסיטאות
בישראל מכירות בשירות
מילואים כמזכה בנקודות זכות

5

525
38.5
מספר השעות הממוצע בשנה
למשרת מילואים על מנת
להיות זכאי ל 2-נקודות זכות

מספר השעות הממוצע בשנה
לסטודנט שמבצע פעילות חברתית
על מנת להיות זכאי ל 2-נקודות זכות

1,264%

פער ממוצע של יותר מ-

המרכז
הבינתחומי
הוא המוסד בו נדרש משרת
המילואים במספר הנמוך ביותר
של ימים –  10ימי שירות,
לאו דווקא ברצף במהלך שנה

אוניברסיטאות בהן לא משרת
מילואים לא זכאי לנקודות
זכות :אוניברסיטת תל אביב,
אוניברסיטת בר אילן ,אוניברסיטת
בן גוריון ,האוניברסיטה העברית,
אוניברסיטת אריאל ,האוניברסיטה
הפתוחה ומכון ויצמן.

בין השעות הנדרשות למשרת
המילואים והשעות הנדרשות
לסטודנט המבצע פעילות
חברתית על מנת להיות זכאי
לאותן נקודות זכות

התנאים ב 13-מתוך 16
המוסדות בהם משרת מילואים
זכאי לנקודות זכות אינם דומים.

תמונת

מצב

6
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תקציר מנהלים

תקציר מנהלים
עניינו של מסמך זה במתן נקודות זכות אקדמיות
לחיילים המשרתים במילואים .בפתח הדברים יש לציין
שתנועת “אם תרצו“ מכירה ומוקירה את כלל ההטבות
הניתנות על ידי מוסדות ההשכלה הגבוהה ואגודות
הסטודנטים למשרתי המילואים ,אולם כוונת מסמך זה
היא לדון אך ורק בנושא נקודות הזכות האקדמיות.
יתר על כן יש לציין שבחודש יוני האחרון ,התקיימה
ישיבה בוועדת החינוך בכנסת אשר עיקר דיונה עסק
סביב סוגיה זו .בדברי הסיכום של הישיבה הדגיש
יו“ר הועדה חה“כ יעקב מרגי את החשיבות של מתן
נקודות זכות למשרתי המילואים ודרש מן המל“ג מספר
פעולות בנושא .אולם מכוון שאנו נמצאים ערב פתיחת
שנת הלימודים האקדמית וטרם נראו שינויים בנושא
מחובתנו לחדש את השיח בנושא ולהדגיש את הבעיות
המתקיימות כיום.

במילואים ובין פעילות חברתית.
ברם ,מכוון שהמצב כיום הוא שהתלות קיימת על פי
חוק ,אגף המחקר של תנועת “אם תרצו“ בדק באילו
מוסדות אקדמיה מכירים בשירות מילואים כמזכה
בנקודות זכות לתואר ובמידה וכן מהם התנאים
הנדרשים לכך והאם קיים פער בין הדרישות.
אגף המחקר בדק  63מוסדות להשכלה גבוהה המופיעים
באתר המל“ג ,ומתוכם  16( 25%מוסדות) מכירים בשירות
מילואים כמזכה בנקודות זכות .לעומת זאת47( 75% ,
מוסדות) לא מכירים בשירות מילואים כמזכה לנקודות
זכות .כאשר בוחנים אך ורק את האוניברסיטאות,
רק שתיים (אוניברסיטת חיפה והטכניון) מתוך תשע
אוניברסיטאות ( )22%מכירות בשירות מילואים כמזכה
בנקודת זכות.

כיום הרשות להעניק נקודות זכות למשרת המילואים המחקר מגלה חוסר אחידות בין המוסדות לגבי אמות
כפופה לסעיף (11ג) בתוך תקנון המל“ג להתאמות המידה שלפיהן נבחנת הזכאות לנקודות זכות ב3-
לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים .על פי הסעיף גורמים שונים:
“מוסד שמכיר בפעילות חברתית כנקודות זכות רשאי
1.1מספר ימי המילואים הנדרשים -
להכיר גם בשירות מילואים כמזכה ב 2-נקודות זכות
1
לתואר“.
לדוגמא :במרכז הבינתחומי הרצליה מסתפקים
בעשרה ימי מילואים ,ואף לא מחייבים שיהיו ימי
כלומר ,המצב כיום ,הינו אבסורדי ושגוי מיסודו ,שכן
רצופים ,במכללת אוהלו קצרין נדרשים  70ימי
הוא יוצר חיבור מלאכותי בין שירות מילואים ,שהוא
מילואים מצטברים במשך ארבע שנים ,במכון
חובה במדינת ישראל ,לבין פעילות חברתית ,שאמנם
טכנולוגי חולון נדרשים  21ימי מילואים ברצף
היא חשובה אולם איננה חובה .יתרה מזאת סטודנט
או  35ימים מצטברים במהלך שנה אקדמית
המשרת במילואים במוסד מסוים תלוי באם המוסד
אחת ובמכללת הדסה נדרשים  21ימים במצטבר
ובו הוא לומד רואה לנכון להעניק נקודות זכות על
במהלך שנת לימוד אקדמית ,או  42ימים במצטבר
מסגרת של פעילות חברתית ורק במידה שכך הוא רשאי
במהלך  3שנות לימוד אקדמיות.
להעניק גם על שירות במילואים .קרי ,במידה ויש כיום
מוסד שמעוניין להעניק נקודות זכות אך ורק על שירות 2.2בדרישה לשירות רצוף או מצטבר -
מילואים ,על פי החוק ,הדבר איננו מתאפשר.
לדוגמא :ישנן מוסדות בהן המוסד מאפשר מספר
על כן ,ההמלצה הראשונה של תנועת “אם תרצו“ היא
אפשרויות חלקן ברצף מילואים וחלקן לא ברצף,
שיש לבצע הפרדה בין הזכאות לנקודות זכות למשרת
למשל בטכניון ניתן להיות זכאי באותן הנקודות
במידה וביצעת  15יום בסמסטר אחד או  21ימים
בשנה .במכללת הדסה ניתן להיות זכאי ל 2-נ“ז
http://che.org.il/wp-content/uploads/2012/04/%D7%9
1
במידה והסטודנט שירת שירות מילואים פעיל של
4%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C
 21יום במצטבר במהלך שנת לימודים אקדמית
%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7
או  42ימים במהלך  3שנות לימודים ובמכללת
%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%
אורות נדרשים  20ימי מילואים רצופים בשנה או
AA%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A
8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%
 30ימי מילואים במצטבר בשלוש השנים .לחלופין
D7%90%D7%99%D7%9D.pdf

בבמרכז הבינתחומי הרצליה מסתפקים בעשרה
ימי מילואים ,ואף לא מחייבים שיהיו ימי רצופים.

בין נקודות זכות למילואימניק ,לסטודנט שביצע
פעילות חברתית .בנוסף אנו קוראים לנבחרי הציבור
לקדם חקיקה שאינה משאירה מקום לספק ומחייבת
לתת למשרת מילואים נקודות זכות אקדמיות ,על פי
רף מינימאלי של ימי שירות וזאת ללא קשר וללא תלות
בשאלה האם המוסד שבו הוא לומד מכיר בפעילות
חברתית כמזכה בנקודות זכות אקדמיות.

3.3במספר הנקודות הכולל בו ניתן לזכות  -לדוגמא:
בטכניון ובשנקר ניתן לזכות בנקודת זכות אחת
או שתיים במהלך התואר ,באורט בראודה החל
מ 0.5-נקודות זכות ועד  2נ“ז ,לכל התואר
וביתר המוסדות נראה שיש יציבות על בכל שאר
אנו קוראים למל“ג לקיים בדיקה רוחבית בנושא הפער,
המוסדות ב 2-נ“ז.
הבלבול ואי הסדר הקיים כיום בכל הנוגע לזכאות
בנוסף ,המחקר מצא כי ישנם פערים גדולים בשעות לנקודות זכות לשירות מילואים ולבצע יישור קו בין
הנדרשות למשרתים במילואים ובין המתנדבים בפעילות המוסדות הכפופים לה.
חברתית הקובעים את הזכאות לנקודות זכות .במקרים
מסוימים הפערים מגיעים הפערים למאות שעות ופער אנו סומכים ובטוחים שכל הנוגעים בדבר מבינים היטב
את החשיבות הערכית של מהלך שכזה על עתידה של
של עד !1700%
מדינת ישראל.
משום כך המלצתנו העיקרית היא ראשית לבצע הפרדה

8

נקודות זכות אקדמיות
למשרתי מילואים

9

רקע

רקע
צבא ,ביניהן מענקים ומלגות חינוך מיוחדות ,הלוואות
לרכישת בית ,הקצאת בתים ליוצאי צבא ,פטורים או

“חיילי צה“ל מחויבים להילחם ,להקדיש את כל
כוחותיהם ,ואף לחרף את נפשם להגנת מדינת ישראל,
3
2
הנחות על תשלומים ומיסים ועוד.
אזרחיה ותושביה“.
החוזה הבלתי כתוב אך המחייב שבין חיילי צה“ל לבין
החברה האזרחית קובע כי חיילי צה“ל יהיו מוכנים
להקריב את חייהם כדי שכל אחד מאזרחי ישראל יוכל
לחיות וכדי שמדינת ישראל תוכל להתקיים .בתמורה
להקרבה זו ,של זמן ,ואם נדרש אף של חיים ,החברה
האזרחית מוקירה את מי שמסכן את חייו למענה
ומסייעת לו.
מתוך עמדה מוסרית זו שבה אזרחי מדינת ישראל
מרגישים מחויבים לחיילי צה“ל ,החברה האזרחית
מבקשת להעניק להם הטבות שונות .הטבות אלו באות
לידי ביטוי בדרכים שונות ,החל בהנחות שמעניקים
בעלי דוכני פלאפל לחיילי צה“ל ועד להטבות רשמיות
של מדינת ישראל ליוצאי צבא ,לבני השירות הלאומי
ולחיילי המילואים.
סולם ערכי זה מקבל משנה תוקף במיוחד בתקופה
זו ,שבה ניכרת התמרמרות בקרב חיילי צה“ל בגין
אי-השוויון הניכר בנטל .אי-שוויון זה בולט במיוחד
בשלושה פרמטרים ברורים .הראשון הוא עצם הגיוס
לצה“ל ,השני  -השירות במילואים והשלישי  -אי
השוויון בנטל הדם .מגש הכסף של מדינת ישראל מורכב
מקבוצות מובחנות מדי בחברה הישראלית.

יוצאי הצבא והשירות הלאומי ,וכל שכן המילואימניקים,
יהודים ושאינם יהודים ,גברים ונשים ,ותיקים ועולים
וביניהם גם בעלי מוגבלויות ,תורמים למדינה ממיטב
שנותיהם וחלקם אף את חייהם .לעומתם ,אוכלוסיית
הלא-משרתים ,יהודים ושאינם יהודים ,זוכים לקדם את
חייהם כרצונם .בשנים אלו יש להם יתרון משמעותי
באפשרויות הלימודים ,בהשגת התואר ,בהשתלבות
בשוק העבודה ובפיתוח קריירה  -מוקדם יותר מקבוצת
המשרתים.
חברה שאינה יודעת להעריך ולתגמל את מתנדביה
ומשרתיה פוגעת בחוסנה .לאור התגברות תופעת
ההשתמטות בשנים האחרונות ,ביקשה המדינה ליצור
נורמה חברתית של הוקרת הטוב לאלו הנושאים בנטל
הלאומי .מתוך כך פעלו נבחרי הציבור לתגמל את
המתגייסים באמצעות הקניית הטבות בשלל תחומים
חברתיים שונים .כך למשל ,נעשו ניסיונות להעניק
הנחה לאנשי מילואים בחכירת קרקע לבנייה בגליל
ובנגב ,לתת העדפה למשפחות יוצאי צה“ל בקבלת
דיור בר השגה ,לתת העדפה לחיילים משוחררים בתנאי
מכרז להחכרת מגרשים לבנייה וכן לתת העדפה לאנשי
מילואים ולמתנדבי השירות הלאומי במינויים לשירות
המדינה.

מתוך הכרת תודה למשרתים ,מדינות מערביות שונות
כמו צרפת וארה“ב מקנות עדיפות במגוון תחומים
About.Com, US Military, Careers, Do you Qualify for 3
ליוצאי צבא .כך למשל ,יוצאי צבא בארה“ב נהנים
?enefit
Veteran's B
מיתרון מתוקף חוק בקבלה לעבודה בשירות הפדראלי,
URL: http://usmilitary.about.com/od/benefits/a/vetbeneובמתן הלוואות לרכישת בית .נוסף על כך ,מדינות fits.htm
בארה“ב מעניקות העדפות מקומיות רבות ליוצאי
2

מתוך אמנת "רוח צה"ל".

Military.com, Benefits, State Veteran's Benefits. URL:
http://www.military.com/benefits/veteran-state-benefits/state-veterans-benefits-directory.html?comp=7000022835774&rank=7

צבאי ,לבין מי שלא עשה זאת.

ברוח זו טענה השופטת נחמה מוניץ מבית המשפט
לעניינים מנהליים בנצרת בדצמבר  2009בפסק דין
דוח זה מתמקד בהטבות הניתנות לחיילי המילואים
שנתנה בעניין עתירה שהגיש “מרכז עדאללה“ ,הממומן
באקדמיה בכלל ובפרט בהטבה בדמות נקודות זכות
על ידי “הקרן החדשה לישראל“ וממשלות זרות ,נגד
אקדמאיות .הדוח יציג כיצד נוצרה הטבה זו ,היכן היא
מנהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון:
מיושמת והיכן לא.
ברור כי המדינה מבקשת לעודד גיוס לצה“ל
הטענה המרכזית שדוח זה מבקש להציג ,על סמך חוסר
של אוכלוסייה מסוימת .מטרתה זו של המדינה
הינה מטרה ציבורית ויש להגן עליה כמטרה
האחידות בנושא מתן נקודות זכות אקדמיות לחיילים
עליונה הדרושה לקיומנו ,שהרי אנו זקוקים
המשרתים במילואים ,היא שיש להסדיר את המצב.
לחיילים אשר יגנו על מדינת ישראל ואזרחיה
מפני אויביה .הטבות אלה ואחרות ניתנות
דוח זה מסתמך על מקורות מידע גלויים ,שעיקרם אתרי
כדי לעודד לחיילים לשרת ולהגביר מוטיבציה
האינטרנט של המוסדות וכן שיחות טלפון שנערכו עם
בצעירים כדי לעודד אותם להתגייס ולשרת
בכוחות הביטחון .מכאן ברור כי בפנינו דיון
ביחס שונה אל שונים ...קיים הבדל אינהרנטי,
 4לציטוט ראה :עדאלה ,המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי
בין מי שהקדיש מספר שנים מחייו לשירות
בישראל ,תביעה לשנות תנאי מכרז להחכרת מגרשים לבנייה המקנים
4

עדיפות לחיילים משוחררים .כתובתhttp://adalah.aiforms.com/ :
heb/Articles/1339/%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2
%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96
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רקע

נקודות זכות אקדמאיות
למשרתי מילואים :רקע
חלק מן המוסדות האקדמאים שברשימה.
החוק המסדיר את מתן נקודות זכות למשרת המילואים
מתבסס על סעיף 19א לחוק זכויות הסטודנט .סעיף
זה מתייחס להתאמות לסטודנטים המשרתים בשירות
מילואים ,ומאפשר למוסדות ולמל“ג לקבוע תקנות
לסטודנטים המשרתים במילואים .נוסף על כך החוק
מכיר בכמה מפתחות אשר על המוסדות והמל“ג
5
להתייחס אליהם בעת כתיבת התקנון.
ואכן ,המל“ג כתב תקנון מפורט בנושא ,תקנון אשר כולל
מספר רב של זכאויות ,הטבות וזכויות המגיעות למשרתי
המילואים ,זכויות שעל פי הידוע לנו מתממשות ,גם אם
בקושי ובמאמץ רב מצד המשרת.

אשר תחת סמכותו .בנוסף במקרים אחרים תחום
המעורבות החברתית חדר לתוך המחלקות השונות
בתור “התמחות“ ,וכך בחלק מן המוסדות ההחלטה
תלויה לעיתים בראש חוג או במרצה של קורס ייחודי
שהוא המחליט באילו גופים ניתן להתנדב ולהיות
“מעורב בקהילה“ .וכך מצד אחד בשנקר נקודות זכות
לא אקדמיות בתחום ההתנדבות יינתנו רק לסטודנטים
אשר התנדבו בעמותות וגופים שאושרו על ידי דקנאט
הסטודנטים .תוך כדי שהסטודנטים מחויבים בהגשת
מסמכים לאגודת הסטודנטים ובקבלת אישור דקאנט
הסטודנטים.

מצד שני באוניברסיטה העברית ניתן להתמחות בקורס
“עמיתי זכויות האדם“ בארגונים כמו “בצלם““ ,המוקד
להגנת הפרט“ ואחרים ,7כאשר לא ברור מי הגוף אשר
הסעיף הרלוונטי לנקודות זכות אקדמיות הינו סעיף
מאשר את הארגונים הנ“ל .זאת ועוד באוניברסיטה
(11ג) .סעיף זה אומר ש“מוסד שמכיר בפעילות חברתית
העברית נכון להיום האוניברסיטה מכירה בהתנדבויות
כנקודות זכות רשאי להכיר גם בשירות מילואים כמזכה
בארגונים הללו כמזכים בנקודות זכות אולם אינה
6
ב 2-נקודות זכות לתואר“.
מכירה בשירת מילואים כמזכה בנקודות זכות.
כלומר ,המצב כיום ,הינו אבסורדי ושגוי מיסודו ,שכן
וכך ,גם בדיון שהתקיים בוועדת החינוך בכנסת ,ביום
הוא יוצר חיבור מלאכותי בין שירות מילואים ,שהוא
שלישי ה 27-ביוני ,2017 ,בנושא “יישום הנחיות כללי
חובה במדינת ישראל ,לבין פעילות חברתית ,שאמנם
המל“ג בנושא סטודנטים במערך המילואים  -לציון
היא חשובה אולם איננה חובה.
יום הוקרה למערך המילואים“ .אחד ממוקדי הדיון
זאת ועוד ,פעילות חברתית הינו מושג לא מספיק היה נקודות הזכות למשרתי המילואים .מספר רב של
נהיר וברור בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה .כיום נראה סטודנטים המשרתים במילואים הדגישו את חוסר
שאין הנחייה של המל“ג מהי פעילות חברתית ומהם האחידות הקיימת בנושא במוסדות אשר מכירים
הקריטריונים השונים באילו גופים ניתן להתנדב ,בנקודות וכן התלוננו על כך שמרבית המוסדות אינם
ומשום כך ההחלטה על כך נתונה במרבית המוסדות מכירים בשירות מילואים כזכאות לנקודות זכות.
לשיקול דעתו האישית של דיקן המוסד או של וועדה בנוסף עלתה הטענה על חוסר ההגיון בהצמדת שירות
המילואים לפעילות החברתית.
 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_775.ht� 5בסיכום הדיון ,התייחס יו“ר הועדה חה“כ יעקב מרגי,
מספר פעמים לנושא ובן היתר דרש מהמל“ג לשנות
m#Seif11
את סעיף (11ג) ומעתה לחייב את כל המוסדות
אשר מכיר בפעילות חברתית כנקודות זכות להכיר
 http://che.org.il/wp-content/uploads/2012/04/%D7%9 6גם בשירות מילואים .בנוסף היו“ר ביקש מהמל“ג
 4%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9Cלקבל בכתב הצהרת כוונות לגבי מתן נקודות זכות
%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7
%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%
AA%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A
8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%
D7%90%D7%99%D7%9D.pdf

�?http://mishpatim.mscc.huji.ac.il/merkazim.asp
7
cat=2388&in=2382&ini=1

למשרתי המילואים 8.כתוצאה מכך בסדר יום ישיבת מילואים) ,התשע“ב .20129-
המל“ג שהתקיימה ב 18-ליולי ,2017 ,דווח על הקמת
צוות לבחינת הצורך בהתאמות נוספות בכללי זכויות
הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות

_http://fs.knesset.gov.il//20/Committees/20_cs
8
cm_387769.pdf

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/0.19
%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%9D%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-18.7.2017.
pdf
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נקודות זכות אקדמאיות:
הנתונים המלאים
לצורך המחקר נבדקו כלל המוסדות המוכרים על ידי ניתן לקיים  56שעות התנדבויות במהלך השנה ומחייל
המועצה להשכלה גבוהה ,ללא תלות אם הם מתוקצבים המילואים נדרשים לא פחות מ 30-ימי מילואים ,קרי
על ידי הקופה הציבורית או לא 10.מתוך כלל המוסדות 720 ,שעות ,קרי פער של .1186%
רק  25%מכירים בשירות מילואים פעיל כמזכה בנקודות
נוסף על כך ,ישנם הבדלים בין המוסדות השונים בקשר
זכות אקדמיות ,קרי רק  16מתוך  63מוסדות.
לתבחינים שאותם צריכים לעמוד משרתי המילואים
כאשר בודקים את הנתונים בקרב האוניברסיטאות ,ולזכאות שלהם .כמה מהם מאפשרים לקבל נקודת
מתגלה מצב לא פחות חמור ,מכיוון שרק ( 22%שניים זכות אחת במהלך שנה אקדמית ,אחרים מגבילים את
מתוך תשעה) מן המוסדות האוניברסיטאיים מכירים הזכאות לשתי נקודות זכות במהלך השנה ,ואחדים
קובעים שניתן לקבל רק שתי נקודות זכות במהלך כל
בשירות המילואים כמזכה בנקודות זכות אקדמיות.
התואר ,ללא תלות במספר ימי המילואים.

מוסדות שמאפשרים קבלת נקודות
זכות אקדמיות ופירוט התנאים

ישנם  16מוסדות אשר מכירים בשירות מילואים כמזכה
בנקודות זכות אקדמיות .מתוכם שניים אוניברסיטאיים
(אוניברסיטת חיפה והטכניון) וכן שלושה שאינם
מתוקצבים מקופת המדינה (המרכז הבינתחומי הרצליה,
המכללה האקדמית נתניה והמרכז האקדמי פרס).

תבחין נוסף אשר משתנה בין המוסדות אשר כן מכירים
בשירות המילואים כמזכה בנקודות זכות הוא מספר
ימי המילואים .כך ,בעוד במרכז הבינתחומי הרצליה
מסתפקים בעשרה ימי מילואים (ואף לא מחייבים
שיהיו ימי רצופים) ,במכללת אוהלו קצרין נדרשים
 70ימי מילואים מצטברים במשך ארבע שנים .במכון
טכנולוגי חולון נדרשים  21ימי מילואים ברצף או 35
ימים מצטברים במהלך שנה אקדמית אחת.

טבלה  – 1מספר ימי המילואים הנדרשים לזכאות המקסימלית
טבלה  :1מספר ימי המילואים הנדרשים לזכאות המקסימלית
בטבלה המצורפת (טבלה  )1ניתן לראות את חוסר
טבלה  – 1מספר ימי המילואים הנדרשים לזכאות המקסימלית
האחידות בין המוסדות אשר מכירים בישורת המילואים
טבלה  – 1מספר ימי המילואים הנדרשים לזכאות המקסימלית

אמנם המוסדות אשר מעניקים נקודות זכות לחיילי
מילואים הם היוצאים מן הכלל אך גם בהם יש עוד
מקום להשתפר .בבדיקה שערכנו התגלה שישנם פערים
כמזכה בנקודות זכות ומספר ימים המילואים הנדרש
גדולים בין המוסדות לגבי אמות המידה שלפיהן נבחנים
בכל אחת מהם .יש לשים לב שחלק מן המוסדות
משרתי המילואים.
(המסומנים בכוכבית בטבלה) המספר הגבוה יותר של
כך לדוגמה בטכניון ,על מנת להיות זכאי לנקודת זכות ימי מילואים מציין הצטברות ימי מילואים במשך כלל
אקדמית אחת סטודנט יאלץ לבצע פעילות חברתית התואר .בנוסף ישנם הבדלים בתוך המוסדות השונים
מוכרת למען הקהילה בהיקף של שעתיים שבועיות בין ימי מילואים ברצף ,בתוך סמסטר או לאורך שנה
במהלך הסמסטר ,כלומר סך הכל  28שעות (בלבד) .אקדמית ועוד.
לעומת זאת משרת מילואים יהיה צריך לקיים  15ימי
בטבלה מספר  2ניתן לראות את הפער המקסימאלי
מילואים במהלך הסמסטר ,קרי  360שעות מילואים,
או  21ימים במהלך השנה 504 ,שעות מילואים על מנת במספר שעות הפעילות הנדרשות על מנת להיות זכאי
להיות זכאי לאותה נקודת זכות – מדובר על פער של בין לנ“ז על שירות מילואים ועל נ“ז על פעילות חברתית.
 .1700%-1186%דוגמא נוספת ,ממכללת רופין ,במוסד
זה על מנת להיות זכאים ל 2-נקודות זכות אקדמיות
http://che.org.il/wp-content/uploads/2013/01/%D7% 10
A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%9
5%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%
D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-2016.pdf

טבלה  – 2פער במספר השעות המקסימלי בין פעילות חברתית ושירות המילואים
בזכאות לאותן נקודות הזכות.
11
טבלה  :2פער במספר השעות המקסימלי בין פעילות חברתית ושירות המילואים בזכאות לאותן נקודות הזכות

11
לנקודות זכות למשרתי המילואים
פירוט מלא של המוסדות בהם קיימת זכאות
11

לכמה נקודות

פער מקסימאלי
במספר שעות
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פירוט מלא של המוסדות בהם קיימת זכאות לנקודות
זכות למשרתי המילואים
שם המוסד

הטכניון

11

לכמה נקודות
זכות זכאי משרת
המילואים

מספר ימי מילואים
הנדרשים לזכאות

פער מקסימאלי במספר
שעות הפעילות הנדרשות
על מנת להיות זכאי לנ“ז על
שירות מילואים ועל נ“ז על
פעילות חברתית [נספח א’]

נ“ז אחת ,לכל
היותר פעמיים
במהלך לימודי
התואר

 15ימים לפחות בסמסטר אחד או
שירות מילואים פעיל של  21ימים
בשנה לפחות

1700%

 2נ“ז אקדמיות
לתואר

 21יום ומעלה בשנה אקדמית

800%

 2נ“ז אקדמיות
לתואר

 21יום ומעלה בשנה אקדמית

אין נתון

 2נ“ז אקדמיות
לתואר

לפחות  30ימי מילואים במהלך
התואר

1186%

 2נ“ז אקדמיות
לתואר

מכללת אורות

18

המכללה האקדמית נתניה

19

 2נ“ז אקדמיות
(מוסד להשכלה גבוהה שאינו
לתואר

נתמך מן הקופה הציבורית)

מכון טכנולוגי חולון

20

אוניברסיטת חיפה

12

מכללת תל חי

13

מכללת רופין

14

אורט בראודה

15

החל מ 0.5 -נ“ז ועד  20-29ל 0.5-נ“ז  30יום ומעלה ל1-
נ“ז לכל שנה
 2נ“ז לכל התואר

אין נתון

עזריאלי המכללה
האקדמית להנדסה
21
בירושלים

המרכז הבינתחומי
הרצליה( 16מוסד להשכלה
גבוהה שאינו נתמך מן
הקופה הציבורית)
מכללת הדסה

17

11

12
13
14
15
16
17

 2נ“ז אקדמיות
לתואר

 10ימי מילואים במהלך שנה אקדמית
(שירות רצוף אינו חובה)

300%

מכללת אורנים

24

אוהלו קצרין

25

 2נ“ז אקדמיות
לתואר

 21ימים במצטבר במהלך שנת לימוד

אקדמית ,או  42ימים במצטבר במהלך אין נתון
 3שנות לימוד אקדמיות

http://www.asat.org.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3-2.3.3-%D7%91%D7%A7%D7%98%D7%9C
%D7%95%D7%92-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%94-2016-2017-.pdf
/http://aid.web.technion.ac.il/community-projects
http://dekanat.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=370
http://www.telhai.ac.il/sites/default/files/%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%9F/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7
%99%D7%9D/miloim.pdf
https://www.ruppin.ac.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A7%D7%9
3%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9F-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/Pages/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D.aspx
/http://www.braude.ac.il/dean/services/miluim/benefits
http://idcstudentunion.wixsite.com/myidc/miluim-hatavot
http://www.hadassah.ac.il/%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A6%D7%9C%D7%A0%D7%95/%D7%A1%D
/7%99%D7%95%D7%A2/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D

מכללת שנקר

26

18
19
20
21
22
23
24
25
26

לפחות  28ימי מילואים במהלך שנת
הלימודים ברצף אחד או בשניים.

אין נתון

 2נ“ז אקדמיות
לתואר

 2נ“ז אקדמיות
לתואר

במשך שנת לימודים אקדמית אחת 25
ימים או יותר ,לא בהכרח שירות רצוף.

המרכז האקדמי פרס
 2נ“ז אקדמיות
(מוסד להשכלה גבוהה שאינו
לתואר
נתמך מן הקופה הציבורית)
המכללה האקדמית אחוה

700%

 21ימי מילואים ברצף או/ו שירות
מילואים פעיל מצטבר של  35יום
ומעלה במהלך סמסטר א’ ,סמסטר ב’
וסמסטר קיץ של אותה שנת לימודים
אקדמית.

22

23

 20ימי מילואים רצופים בשנה או 30
ימי מילואים במצטבר בשלוש השנים.

 2נ“ז

תקופה רצופה של  14ימים ויותר
במהלך הסמסטר
 14ימים ומעלה

אין נתון

971%

546%

460%

 2נ“ז אקדמיות
לתואר

 14ימי מילואים ומעלה בשנה
קלנדרית

460%

 2נ“ז פעם אחת
במהלך התואר

יותר מ 70-ימים במהלך  4שנים

אין נתון

 35ימי מילואים ומעלה לתואר -
קבלת  2נקודות 34-30 ,ימי מילואים
לתואר  -קבלת  1נקודת זכות.

1515%

עד  2נ“ז במהלך
התואר

http://www.orot.ac.il/PDFBulletinBoard/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20
%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA.docx
http://www.netanya.ac.il/AboutUs/UsefulInfo/Procedures/Pages/studentsserving.aspx
http://www.hit.ac.il/students/DeanOfStudents/learning-aid/military-reserve-service
https://www.jce.ac.il/media/reserve-duty.pdf
http://www.pac.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/mil_new.doc
http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/regulations/5716/miluim_new.pdf
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/documents/rector/docs-2013/student-takanon.pdf
http://www.ohalo.ac.il/ohalo/content/10650
http://www.shenkar.ac.il/he/pages/academic-secretariat-studies-regulations
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הנתונים המלאים

מוסדות שלא מאפשרים קבלת נקודות זכות אקדמיות
יתר המוסדות שבדקנו אמנם מעניקים הטבות למשרתי המילואים על פי החוק וייתכן אף הטבות נוספות שאינן
נכללות בחוק ,אולם אינם מעניקים זכאות לנקודות זכות.
ואלה המוסדות שנבדקו:

אוניברסיטאות

מכללות

אוניברסיטת תל אביב

מכללת ספיר

אפקה

אוניברסיטת בר אילן

המרכז האקדמי לב

אוניברסיטת בן גוריון

המכללה האקדמית
אשקלון

המרכז ללימודים
אקדמיים באור יהודה
דוד ילין

המכללה האקדמית
לחברה ואמנויות

המכללה האקדמית
לחינוך תלפיות

האוניברסיטה הפתוחה

מכון וינגייט

מכללת עמק יזרעאל

מכון ויצמן  -מדרשת
פיינברג￼￼￼￼￼￼
￼￼￼￼￼￼￼￼￼
￼￼￼￼￼￼

המרכז האקדמי
לעיצוב ולחינוך ויצו.

המכללה האקדמית
להנדסה סמי שמעון

בצלאל

המרכז האקדמי כרמל

המכללה האקדמית
כנרת בעמק הירדן

מכללת ירושלים

האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת אריאל

המרכז האקדמי שלם
סמינר הקיבוצים

המכללה האקדמית
הערבית לחינוך
בישראל חיפה

מכון שכטר למדעי
היהדות
המכללה האקדמית
לישראל ברמת גן
מכללת לוינסקי
לחינוך
אמונה-אפרתה
מכללה אקדמית
לאמנויות וחינוך
ירושלים
חמדת הדרום המכללה
האקדמית לחינוך
המכללה האקדמית
הדתית לחינוך שאנן

ראשית ,המחקר אישש את תחושות הסטודנטים
בוועדת החינוך שנערכה בתאריך  27ביוני ,בכך שמרבית
המוסדות אינם מכירים בשירות מילואים כמזכה
בנקודות זכות.

המילואים בשורה ארוכה של תחומים בכלל ובאקדמיה
בפרט .על כן אנו מציעים לנבחרי הציבור לשמוע את
קולם של הסטודנטים המשרתים במילואים ולקבוע
בחוק מדינה שסטודנט משרת מילואים יהיה זכאי לקבל
נקודות זכות אקדמיות ללא קשר או תלות בפעילות
חברתית ובמעורבות חברתית ,שהן ראויות ,אולם הם
אינן צו המעוגן בחוק מדינה.

שנית ,המחקר הראה שבמוסדות שכן מזכים
משרת מילואים בנקודות זכות ישנם הבדלים לא
פרופורציונאליים בהשוואה בין שירות המילואים לבין
התבחינים הנדרשים מסטודנט המשתתף בפעילות שירות מילואים אינו בגדר “התנדבות“ או “מעורבות
חברתית המזכה בנקודות זכות.
חברתית“  -הוא חובה! על כן יש לקבוע כי מי שמשרת
במילואים באופן פעיל יהיה זכאי לנקודות זכות לתואר
שלישית ,המחקר מציג הבדלים רבים וחוסר אחידות ללא קשר או תלות בשאלה אם המוסד מכיר במעורבות
במספר ימי המילואים ,במספר נקודות הזכות ובשורה חברתית כמזכה בנקודות זכות.
ארוכה נוספת של תבחינים בין מוסד למוסד ,דבר אשר
גורם לחוסר אחידות  -וחוסר הגינות.
בשולי הדברים נציין כי דוח זה הינו המשך של שורה
ארוכה של פעילויות ויוזמות שתנועת “אם תרצו“
משום כך ,אנו בתנועת “אם תרצו“ רואים לנכון להפריד מקיימת לטובת חייל צה“ל ומשרתי המילואים .בהמשך
27
בין הפעילות החברתית לבין שירות המילואים.
השנה מתכננת “אם תרצו“ לקיים פעילות גם למען בני
הזוג של משרתי המילואים באקדמיה ,ולפעול למען
אנו חשים שמדינת ישראל צריכה להוקיר את משרתי
חיילי צה“ל ונגד הכפשות החיילים בארץ ובחו“ל ,לצד
עוד שורה ארוכה של פעילויות.
 27משום כך המחקר לא בדק אם קיימים מוסדות אשר מכירים
בפעילות חברתית כמזכה בנקודות זכות ואינם מכירים בשירות
מילואים ככזה.

גבעת וושינגטון

מכללת שערי משפט

אלקאסמי מכללה
אקדמית לחינוך

האקדמיה למוזיקה

המרכז האקדמי
למשפט ולעסקים

מכללת סכנין

המכללה האקדמית
צפת

המכללה האקדמית
גליל מערבי

מכללת יעקב הרצוג

בית ברל

המכללה האקדמית
ע”ש גורדון חיפה

המכללה האקדמית
לחינוך קיי

מכללת תל אביב יפו

המכללה האקדמית
קריית אונו

המכללה למנהל

סיכום

המלצות
1.1על המל“ג לאכוף את ההנחיות הכתובות בתקנון שירות המילואים ולבחון אותו בתכיפות רבה יותר.
2.2אנו ממליצים לבצע הפרדה בין שירות מילואים לבין מעורבות חברתית בכל הנוגע לנקודות זכות אקדמיות.
3.3אנו ממליצים לנבחרי הציבור לקדם חקיקה אשר אינה משאירה מקום לספק ומחייבת זכאות למשרת מילואים
לנקודות זכות אקדמיות ,על פי רף מינימאלי של ימי שירות וזאת ללא קשר וללא תלות בשאלה אם המוסד
שבו הוא לומד מכיר בפעילות חברתית כמזכה בנקודות זכות אקדמיות.
4.4אנו ממליצים למוסדות להשכלה גבוהה להמשיך ולבחון דרכים נוספות להיטיב עם משרתי המילואים.
5.5על המוסדות להשכלה גבוהה להקדיש תשומת לב מוגברת לבני ובנות הזוג של משרתי המילואים.
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נסםחים

נספחים

| נספח א‘
שם המוסד

פירוט על אמות המידה לזכאות לנקודות זכות מול זכות לפעילות חברתית
ועל חשבון אילו נקודות מקבל משרת המילואים את הנ“ז

הטכניון

על חשבון מה הנ“ז למשרת המילואים :מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר.
מה נדרש על מנת להיות זכאי לנ“ז על פעילות חברתית :פעילות חברתית מוכרת תמורת
זיכוי בנקודות אקדמיות  -סטודנטים לתואר ראשון שישתתפו בפעילות חברתית מוכרת
למען הקהילה בהיקף של שעתיים שבועיות במשך הסמסטר ,יהיו זכאים לקבל נקודת זיכוי
אחת מתוך נקודות הבחירה החופשית לתואר .זיכוי זה יינתן לכל היותר פעמיים במהלך
28
לימודי הסטודנט לתואר.
פער מקסימאלי במספר שעות הפעילות הנדרשות על מנת להיות זכאי לנ“ז על שירות
מילואים ועל נ“ז על פעילות חברתית:
פעילות חברתית –  28שעות עבור נ“ז
שירות מילואים –  360-504שעות עבור נ“ז

אוניברסיטת חיפה

על חשבון מה הנ“ז למשרת המילואים :על חשבון החוג.29
מה נדרש על מנת להיות זכאי לנ“ז על פעילות חברתית :נ“ז על פעילות חברתית מזכה
בהיקף של  4נ“ז אקדמיות לתואר (במשפטים  2נ“ז) ,פעם אחת בתואר .על מנת להיות
30
זכאי יש לבצע  4שעות שבועיות במהלך  2סמסטרים.
פער מקסימאלי במספר שעות הפעילות הנדרשות על מנת להיות זכאי לנ“ז על שירות
מילואים ועל נ“ז על פעילות חברתית:
פעילות חברתית –  56-112שעות עבור  4נ“ז
שירות מילואים –  504שעות עבור  2נ“ז

מכללת תל חי

על חשבון מה הנ“ז למשרת המילואים :קורס כלל מכללתי בלבד
מה נדרש על מנת להיות זכאי לנ“ז על פעילות חברתית :אין נתונים בנושא

מכללת רופין

על חשבון מה הנ“ז למשרת המילואים :הסטודנט יוכל לבחור להמיר  2נקודות זכות על פי
בחירתו בנקודות הזכות שקיבל על שירותו במילואים.32
מה נדרש על מנת להיות זכאי לנ“ז על פעילות חברתית :על מנת להיות זכאי ל 2-נ“ז על
33
פעילות חברתית יש לבצע  56שעות התנדבות
פער מקסימאלי במספר שעות הפעילות הנדרשות על מנת להיות זכאי לנ“ז על שירות
מילואים ועל נ“ז על פעילות חברתית:
פעילות חברתית –  56שעות עבור  2נ“ז
שירות מילואים –  720שעות עבור  2נ“ז

אורט בראודה

אין נתונים בנושא

31

המרכז הבינתחומי
הרצליה (מוסד להשכלה
גבוהה שאינו נתמך מן
הקופה הציבורית)

על חשבון מה הנ“ז למשרת המילואים :להשלמת קטגוריית היחידה ללימודים כלליים
או קטגוריות אחרות בהתאם להחלטת בית הספר .בתכנית משפטים ומנהל עסקים
בהתמחות בחשבונאות ,יוכל הסטודנט להשתמש בנ“ז העודף להשלמת קטגוריית קורסי
בחירה משפטיים עד  2נ“ז.34
מה נדרש על מנת להיות זכאי לנ“ז על פעילות חברתית:על מנת להיות זכאי ל 2-נ“ז על
35
פעילות חברתית יש לבצע  60שעות שנתיות
פער מקסימאלי במספר שעות הפעילות הנדרשות על מנת להיות זכאי לנ“ז על שירות
מילואים ועל נ“ז על פעילות חברתית:
פעילות חברתית –  60שעות עבור  2נ“ז
שירות מילואים –  240שעות עבור  2נ“ז

מכללת הדסה

על חשבון מה הנ“ז למשרת המילואים :כקורס בחירה
מה נדרש על מנת להיות זכאי לנ“ז על פעילות חברתית :אין נתונים בנושא
36

מכללת אורות

על חשבון מה הנ“ז למשרת המילואים :קורסי בחירה
מה נדרש על מנת להיות זכאי לנ“ז על פעילות חברתית 90 :שעות התנדבות בשנה בגוף
מוכר עבור  2נ“ז
פער מקסימאלי במספר שעות הפעילות הנדרשות על מנת להיות זכאי לנ“ז על שירות
מילואים ועל נ“ז על פעילות חברתית:
פעילות חברתית –  90שעות עבור  2נ“ז
שירות מילואים –  720שעות עבור  2נ“ז

המכללה האקדמית נתניה
(מוסד להשכלה גבוהה
שאינו נתמך מן הקופה
הציבורית)

אין נתונים בנושא

37

מכון טכנולוגי חולון

על חשבון מה הנ“ז למשרת המילואים :מתחום הלימודים הכלליים או מלימודי התשתית
מה נדרש על מנת להיות זכאי לנ“ז על פעילות חברתית :אין נתונים בנושא

עזריאלי המכללה
האקדמית להנדסה
בירושלים

על חשבון מה הנ“ז למשרת המילואים :קורס כללי
מה נדרש על מנת להיות זכאי לנ“ז על פעילות חברתית :נדרשות  56שעות סמסטריאליות
40
כדי לקבל  2נ“ז במסגרת קורס כללי.
פער מקסימאלי במספר שעות הפעילות הנדרשות על מנת להיות זכאי לנ“ז על שירות
מילואים ועל נ“ז על פעילות חברתית:
פעילות חברתית –  56שעות עבור  2נ“ז
שירות מילואים –  600שעות עבור  2נ“ז

המרכז האקדמי פרס
(מוסד להשכלה גבוהה
שאינו נתמך מן הקופה
הציבורית)

על חשבון מה הנ“ז למשרת המילואים :קורס בחירה
מה נדרש על מנת להיות זכאי לנ“ז על פעילות חברתית:שתי נקודות זכות אקדמיות
שוות ערך ל 52-שעות פעילות חברתית הממומשות בהתאם לדרישת מסגרת הפעילות
42
החברתית.
פער מקסימאלי במספר שעות הפעילות הנדרשות על מנת להיות זכאי לנ“ז על שירות
מילואים ועל נ“ז על פעילות חברתית:
פעילות חברתית –  52שעות עבור  2נ“ז
שירות מילואים –  336שעות עבור  2נ“ז
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39
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20

נקודות זכות אקדמיות
למשרתי מילואים

21

נסםחים

המכללה האקדמית אחוה

על חשבון מה הנ“ז למשרת המילואים :בדומה לקורס מעורבות חברתית (תלוי בבית ספר)
.43
מה נדרש על מנת להיות זכאי לנ“ז על פעילות חברתית:קורס מעורבות חברתית מקנה 2
נק“ז בבית הספר למדעים 1 ,ש“ש בבית הספר לחינוך ,אשר כלולים במכסת הנ“ז הנדרשים
להשלמת התואר .סטודנטים לפסיכולוגיה ומדעי החיים אשר בחרו בתכנית השלמה
לחינוך יידרשו ל 1-נ“ז בלבד ,אך באפשרותם לבחור לעשות נק“ז אחת נוספת .היקף
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הפעילות הנדרש הינו כ 60-שעות
פער מקסימאלי במספר שעות הפעילות הנדרשות על מנת להיות זכאי לנ“ז על שירות
מילואים ועל נ“ז על פעילות חברתית:
פעילות חברתית –  60שעות עבור  2נ“ז
שירות מילואים –  336שעות עבור  2נ“ז

מכללת אורנים

על חשבון מה הנ“ז למשרת המילואים :אין נתונים בנושא
מה נדרש על מנת להיות זכאי לנ“ז על פעילות חברתית 2:נ“ז עד  60שעות התנדבות 4 ,נ“ז
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כשמדובר ביותר מ 60-שעות התנדבות
פער מקסימאלי במספר שעות הפעילות הנדרשות על מנת להיות זכאי לנ“ז על שירות
מילואים ועל נ“ז על פעילות חברתית:
פעילות חברתית –  60שעות עבור  2נ“ז
שירות מילואים –  336שעות עבור  2נ“ז

אוהלו קצרין

על חשבון מה הנ“ז למשרת המילואים :תרומה לקהילה
מה נדרש על מנת להיות זכאי לנ“ז על פעילות חברתית :אין נתונים בנושא

שנקר

על חשבון מה הנ“ז למשרת המילואים“ :נקודות זכות לא אקדמיות“
מה נדרש על מנת להיות זכאי לנ“ז על פעילות חברתית :נקודות זכות לא אקדמיות בתחום
ההתנדבות יינתנו רק לסטודנטים אשר התנדבו בעמותות וגופים שאושרו על ידי דקנאט
הסטודנטים .היקף הפעילות הנדרש 52 :שעות -קבלת  2נקודות זכות;  26שעות 1 -
נקודת זכות .הסטודנטים מחויבים בהגשת מסמכים לאגודת הסטודנטים ובקבלת אישור
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דקאנט הסטודנטים .ללא אישור נקודות הזכות לא יוכרו.
פער מקסימאלי במספר שעות הפעילות הנדרשות על מנת להיות זכאי לנ“ז על שירות
מילואים ועל נ“ז על פעילות חברתית:
פעילות חברתית –  52שעות עבור  2נ“ז
שירות מילואים –  840שעות עבור  2נ“ז
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http://www.pac.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/mil_new.doc
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http://www.pac.ac.il/?CategoryID=1238&ArticleID=5365
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http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/regulations/5716/miluim_new.pdf
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http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/regulations/6660/noahal_project5_210916.pdf
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