
  14

 

ולסטודנטי� וסטודנטיות לאחר , כללי� להתאמות לסטודנטיות בהיריו� ובשמירת היריו�
 אימו1 או קבלת ילד למשמורת, לידה

  
  כללי. 1

  הגדרות 1.1
  הגדרה –" טסטודנ" 1.1.1

  ).2007(ז"התשס(סטודנט כפי שמוגדר בחוק זכויות הסטודנט 
  הגדרה –" ת/ית זכאי/סטודנט"

  . ימי� ומעלה במהל� סמסטר 21סטודנטית בשמירת היריו
 או בטיפולי פוריות 
  . ימי� ומעלה במהל� סמסטר 21משמורת /סטודנט או סטודנטית בחופשת לידה או אימו4

  .רפראט, פרויקט, עבודה סמינריונית, עבודה ,תרגיל –" מטלה" 1.1.4
  
  שמירת היריו� וטיפולי פוריות , היריו�. 2

  היעדרות משיעורי� 2.1
  .מכלל השיעורי� בכל קורס בו חלה חובת נוכחות 30%זכאית להיעדר מ "  סטודנטית זכאית. "א
  .ור עליותינת
 לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס ולחז  30%א� ההיעדרות עלתה על . ב
  

  מטלות 2.2
אשר לא הגישה מטלות במועדי� שנקבעו כי אלה חלו בתקופת היותה לפי אישור " סטודנטית זכאית. "א

בשמירת הריו
 או טיפולי פוריות רשאית להגיש את המטלות או מטלות חלופיות בהתא� להחלטת , רפואי
  ".דנטית זכאיתסטו"שבועות מתו� תקופת היותה  7באיחור של , ובתאו� עמו, המרצה

  
  עבודה מעשית, סדנאות, מעבדות 2.3
סדנאות או עבודה מעשית שהתקיימו בתקופה בה הסטודנטית היתה בשמירת היריו
 או , מעבדות. א

בהתא� לאופי הדרישות בכל אחת , בטיפולי פוריות יושלמו בתאו� ע� המרצה בפרק זמ
 שייקבע על ידו
  .עת נהלי� בעניי
 זה וידאגו לפרסמ�ראשי החוגי� יפעלו לקבי. ל"מהמטלות הנ

יהיה על הסטודנטית , א� לדעת המרצה לא נית
 להשלי� את הדרישות בפעילויות הללו ללא נוכחות. ב
  .להשתת% בה
 שוב בסמסטר הקרוב בו יוצעו

, ראשי החוגי� במדעי הטבע והחיי� יקפידו שיפורס� מידע לגבי חומרי� שבה� משתמשי� במעבדות. ג
יש למנוע מסטודנטיות בהיריו
 להשתת% במעבדות .  לי� להיות גורמי סיכו
 לנשי� בהיריו
כאלה שעלו

יש לאפשר לסטודנטית , ג� א� אי
 במעבדות שימוש בחומרי� מסכני�. שבה� יש שימוש בחומרי� מסוג זה
השלמת
 של המעבדות . שבוחרת בכ� שלא להשתת% במהל� הריונה במעבדות שמחייבות שימוש בחומרי�

  .תתאפשר לה
 בתו� תקופת ההיריו
 או חופשת הלידה
 

  בחינות 2.4
תבח
 במועד אחר במסגרת המועדי� המקובלי� , סטודנטית בהיריו
 שמצבה לא מאפשר נוכחות בבחינה. א
  ).הסטודנטית תידרש להמציא אישור רפואי(
להיבח
 במקצועות בה� תהא זכאית ) הנמצאת בשמירה היריו
 או בטיפולי פוריות" (סטודנטית זכאית. "ב

  ).ג וכדומה, מועד ב(במועדי הבחינות המקובלי� במוסד , לא נבחנה בגי
 מצבה
שנעדרה מבחינה של קורס המהווה ) הנמצאת בשמירה הריו
 או בטיפולי פוריות" (סטודנטית זכאית. "ג
המתקד� או  בקורס" על תנאי"זכאית ללמוד , או לשנת לימודי� מתקדמת, לקורס אחר" דרישה מוקדמת"

  . בשנה המתקדמת
  .לסטודנטיות בהיריו
 אישור ליציאה חריגה לשרותי� במהל� הבחינה. ד
  .דקות 30לסטודנטית בהיריו
 תנת
 תוספת זמ
 בבחינה של . ה
  
  חופשת לידה וחופשה בגי� אימו1. 3

  היעדרות משיעורי� 3.1
  .קורס בו חלה חובת נוכחותמכלל השיעורי� בכל  30%זכאית להיעדר מ "  סטודנטית זכאית. "א
  . תינת
 לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו  30%א� ההיעדרות עלתה על . ב
  

  מטלות 3.2
או , ) ומועד הגשת
 לאחר הלידה(רשאית להגיש מטלות שניתנו בסמסטר בו ילדה " סטודנטית זכאית. "א

ת מהמועד האחרו
 שנית
 להגשת המטלות או שבועו 7באחור של , מטלות חלופיות בהתא� להחלטת המרצה
עבור הגשת המטלות במועד החדש ). המאוחר במי
 השניי�" (סטודנטית זכאית"מתו� תקופת היותה 

  .שנקבע לא יגבה תשלו� נוס%
  

  עבודה מעשית, סדנאות, מעבדות 3.3
שלמו בתאו� ע� סדנאות או עבודה מעשית שהתקיימו בתקופה בה הסטודנטית היתה זכאית יו, מעבדות. א

ראשי החוגי� יפעלו . ל"בהתא� לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הנ, המרצה בפרק זמ
 שייקבע על ידו
  .לקביעת נהלי� בעניי
 זה וידאגו לפרסמ�

יהיה על הסטודנטית , א� לדעת המרצה לא נית
 להשלי� את הדרישות בפעילויות הללו ללא נוכחות. ב
  .ב בו יוצעולהשתת% בה
 שוב בסמסטר הקרו
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  בחינות 3.4
מיו� הלידה ותהא זכאית  שבועות 14עד רשאית להעדר מבחינות לתקופה של " סטודנטית זכאית. "א

  . במועדי הבחינות המקובלי�, ל"להיבח
 במקצועות בה� לא נבחנה בתקופה הנ
לקורס " מתדרישה מוקד"סטודנטית זכאית  שנמצאת בחופשת לידה  ונעדרה מבחינה של קורס המהווה . ב

  .בקורס המתקד� או בשנה המתקדמת" על תנאי"זכאית ללמוד , או לשנת לימודי� מתקדמת, אחר 
  

  ביטול קורס או דחייתו 3.5
י�  ג� לאחר המועד האחרו
 לביטול ובתנאי שטר� /תהא רשאית לבטל קורס"  סטודנטית זכאית. "א

  .ותוכל להירש� מחדש ללא תשלו� נוס%, נבחנה
    

  לימודי�הקפאת  3.6
לפני מועד הבחינות ) לבצע הפסקת לימודי�(רשאית להקפיא את לימודיה " סטודנטית זכאית.  "א

ולשמור את זכותה להירש� מחדש ללא תשלו� ובלבד שהלימודי� לא , רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה
  . יידחו מעבר לשנתיי�

  
  ב� או בת הזוג לסטודנטית זכאית  3.7
  .נטית זכאית יהיו זכאי� לחופשה בת שבוע מהלימודי�ב
 או בת הזוג לסטוד. א
ב
 או בת הזוג לסטודנטית זכאית יהיו זכאי� למועד בחינה נוס% א� לא השתתפו בבחינה שמועד עריכתה . ב

  .היה במהל� שלושה שבועות מיו� הלידה
  
  מועד סיו� התואר. 4

עד לשנה , א תשלו� תקורהלל, מועד סיו� התואר יואר� בהתא� למש� תקופות ההעדרות המותרות
  .מהמועד המקובל לסיו� התואר

  
  תארי� מתקדמי�. 5
  .לתארי� מתקדמי� תהא זכאית להארכת לימודיה למש� שנה" סטודנטית זכאית. "א
  .לא תופסק מלגה לסטודנטית זכאית  בגי
 שמירת הריו
 או חופשת לידה. ב
המלגה לתקופה השווה למספר השבועות ע� תו� תקופת המלגה תהא הסטודנטית זכאית להארכה של . ג

  .ולא יותר מאשר לסמסטר נוס%, או בחופשת הלידה במהל� תקופת המלגה/בה
 היתה בשמירת היריו
 ו
  .שמלגתה הוארכה כל מוסד יקי� קר
 ייעודית כללית ממנה תשול� המלגה לסטודנטית זכאית. ד
 
  חנייה. 6
  .השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידהסטודנטית זכאית לקבל תווי חניה החל מהחודש . א
  . המוסד ישתדל לתת העדפה ברכישת תו חנייה בתו� הקמפוס להורי� לילדי� עד גיל שנתיי�. ב
  
  פרסי� ומענקי הצטיינות. 7

מלגות  ומענקי הצטיינות מהמוסד אשר מבוססי� על ציוני� ועל מש� תקופת סיו� הלימודי� , פרסי�
  .ו� הפחתת תקופת חופשת הלידה אותה ניצלה בפועליחושבו לסטודנטית יולדת ת

  
  כרטיסי צילו�. 8
צילומי� ליו�  40תהא זכאית לכרטיסי  צילו� בגי
 היעדרויותיה עד לתקרה של " סטודנטית זכאית"

  .העדרות
  
  תשתיות מתאימות . 9
ההנקה יצויד חדר . מוסד יחויב בהקמת חדרי הנקה בכל קמפוס באופ
 שיהיו נגישי� לכל הסטודנטיות. א

  .בשקע חשמל ובקרבת מקו� יהיה כיור מי�, במקרר ע� מקפיא, במשטח החתלה
  .מוסד יחויב בהקמת משטחי החתלה באופ
 שיהיה נגיש לכל הסטודנטיות ברחבי הקמפוס . ב
יש לדאוג לכ� שבאולמי ההרצאות ובחדרי הבחינות יהיה פתרו
 הול� לנשי� בהיריו
 מתקד� שיאפשר  . ג

  .ת ישיבה וכתיבהלה� נוחו
  
  נהלי טיפול. 10
  . זכאי�/סטודנטי� זכאיות/המוסד ימנה רכז לטיפול בסטודנטיות. א
לידה ואימו4 ימסרו לרכז תו� שבועיי� מתחילת התקופה , טיפולי הפריה, אישורי� על שמירת היריו
. ב

העבודה המעשית  ,הסדנאות, המעבדות, הסטודנטיות יצרפו את רשימת הקורסי�/הסטודנטי�. הרלוונטית
  .שה� משתתפי� בה�

  .הרכז יהיה אחראי להעביר את האישורי� הנדרשי� למרצי� מבלי לחשו% את האישורי� הרפואיי�  . ג
  .הרכז יטפל בתלונות של סטודנטיות זכאיות שלדעת
 זכויותיה
 אינ
 ממומשות . ד
רק לאחר שפנו לרכז וקבלו , בילותסטודנטיות זכאיות תוכלנה להגיש ערעור על החלטה בגינ
 לנציב הק . ה

  .את תשובתו
  
  


