
 
 
 
 
 
 
 

 

 'נספח ג

עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או  התאמות לסטודנטיות/סטודנטים

  -קבלת ילד למשמרות או אומנה

 

 הגדרה על פי חוק זכויות הסטודנט: –"אירוע מזכה" .1

 .היעדרות לצורך שמירת היריון 1.1

ארצי כמשמעותו -לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ ביןהיעדרות  1.1

 .1821-א לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א12בסעיף 

היעדרות בתקופה הסמוכה לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת  1.1

 כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.

 

 התאמות /תרכז .2

 ,המרצה קביעת ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות המוסד בתיאום עם 1.1

 לאחר קבלת בקשה להתאמות המצוינות מטה.

מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד לצורך  1.1

 .ביצוען

 .טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות 1.1

 

 התאמות .3

 עדרות משיעורים ודחיית לימודיםיה 3.1

מכלל  13% -רוע מזכה, מילהיעדר בשל א /תזכאי/ית סטודנט 1.1.1

 השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.

 ששה היא לידה לאחר סטודנטית עבור המינימלית ההיעדרות 1.1.1

 . הגבוה לפי השיעורים מכלל  13% או שבועות

להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע  /יתהסטודנט /תבמקרה בו זכאי 1.1.1

שיעור ההיעדרות הכולל בהתאם לנוהלי המוסד, ובלבד שלא 

 .13% -יפחת מ

בשל אירוע מזכה, לדחות  /תהנעדר /יתוסד יאפשר לסטודנטמ 1.1.3

 קורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.

 

 מטלות 3.2

רוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יבשל א /תשנעדר /יתסטודנט

להגיש את המטלה או מטלה חילופית, בהתאם להחלטת המרצה, תוך  /תוכליוכל

 שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית 3.3

בשל אירוע מזכה מקורס  /תשנעדר /יתהמוסד יאפשר לסטודנט 1.1.1

או  /הת להשלים את שהחסירסמינריון, סיור, סדנא או הכשרה מעשיבמעבדה, 

בהם במועד מאוחר  /ה, או יאפשר השתתפותו/המהשתתפותו /האותו יפטור

 בהתייחס בין היתר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר. יותר, 

 המוסד יפרסם מידע על החומרים שמשתמשים בהם במעבדות, העלולים  1.1.1

 להיות גורמי סיכון לנשים בהריון או נשים מניקות ויאפשר לסטודנטיות          

כאמור לדחות את ההשתתפות במעבדות שיש בהן שימוש בחומרים מין          

 האמור למועד מאוחר לאחר ההיריון או ההנקה.הסוג 

 

 היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת  3.3

לא  /הוע מזכה מבחינה של קורס או שבשל היעדרותובשל איר /השנעדר /יתסטודנט

ללמוד על תנאי בקורס  /תמטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי /ההגיש

המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו 

 לפי כללים אלה.

 

 בחינה .3

להיבחן במועד  /תרוע בשל אירוע מזכה, זכאיימא /השנעדר /יתסטודנט .3.1

 נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.

לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמרות שנעדר מבחינה  /יתסטודנט .3.2

שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת ילד למשמרות,  13בתקופה של עד 

 להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.  /תזכאי

 אית לצאת לשירותים במהלך בחינה.סטודנטית בהריון זכ .3.3

 12% -סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ .3.3

 ממשך זמן הבחינה.

ן לתוספת זמן גם לסיבה אחרת, יקבע ובמקרה שבו זכאית סטודנטית בהרי .3.4

 -שיעור התוספת הכולל בהתאם לנוהלי המוסד, ובלבד שלא יפחת מ

12%. 

 

 רכת לימודיםהא .4

 1-ב /הלהאריך את לימודיו /תהיה זכאי/תבשל אירוע מזכה י /העדרשנ /יתסטודנט

 חויב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו./ת, מבלי שיסמסטרים

 

 חניה בקמפוס או בסביבתו .6

מוסד יאפשר לסטודנטית, מהחודש השביעי להריונה עד חודש לאחר הלידה, 

 להחנות, ללא תשלום, בקרבה למקום הלימודים.



 
 
 
 
 
 
 

 

 מלגה למחקר .7

בשל  /הלתואר מתקדם בתקופה שנעדר /יתלא תופסק מלגה לסטודנט 1.1

ביל את התקופה שבמהלכה תשולם גאירוע מזכה. מוסד רשאי לה

 שבועות. 13-המלגה ל

להארכה של  /תזכאי /יתהיה הסטודנט/תעם תום תקופת המלגה י 1.1

 המלגה לתקופה השווה לתקופת היעדרותו בתשלום.

 יעדרות וההארכה יהיה באחריות המוסד.תשלום מלגה בתקופת הה 1.1

 

 תשתיות .8

 :מוסד יקצה בקמפוס

מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהריון שיאפשרו נוחות ישיבה  2.1

 וכתיבה.

חדר או במידת הצורך מספר חדרים, לצורך הנקה. חדר ההנקה  2.1

משטח החתלה  יצויד במקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר,

 מים. ובקרבת מקום  גם כיור

 משטחי החתלה ברחבי המוסד, ככל שנדרש, ויפרסם את מקומם. 2.1

 

 בני זוג .9

בשל אירוע מזכה  /השנעדר /יתבן או בת זוג של  סטודנט 8.1

 ר/הוט, יהיה פ/יתשהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט

 מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים.

מבחינה שנערכה  /הזוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר /בתבן 8.1

 /תהיה זכאיתהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאיבמ

 למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במוסד.

 

 

 פרסים ומענקי הצטיינות .11

פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות מין המוסד שאמת המידה להענקתם היא משך 

בשל אירוע מזכה בהפחתה של  /השנעדר /יתשבו לסטודנטותקופת הלימודים, יח

 קופת היעדרותו.ת

 

 צילום .11

צילומים או  13-להטבה שוות ערך ל /תבשל אירוע מזכה זכאי /השנעדר /יתסטודנט

. ההטבה /ההדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום לימודים שבו נעדר

 נתן בהצגת אישור באגודת הסטודנטים.ית

 


