
 

 

               

 -וטיפולי פוריות או אומנה קבלת ילד למשמורת ,, אימוץלידההריון, סטודנטים בעקבות להתאמות  כללי
 חבתוקף החל משנת הלימודים תשע" -בעקבות החלטת המל"ג והתיקון לחוק זכויות הסטודנט

 
 הגדרות:  .א
ות בקורס אחר/בחינה השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפ -דרישה מוקדמת .1

 אחרת או למעבר לשנה מתקדמת.

ימים לפחות במהלך הסמסטר,  21לתקופה של של סטודנטית היעדרות  -מזכה בשל אירוע היעדרות .2
 נסיעה לחו"ל למטרת אימוץנסיבות אחרות שקשורות בהריון, הריון, שמירת בשל אחת מהסיבות הבאות: 

 לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, (סטודנטלגבי נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ, תקף גם ל)
(, טיפולי פוריות, המשמש כהורה יחידני לגבי אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, תקף גם לסטודנט)

  או הפריה חוץ גופית.
 '.וקט וכתרגיל, עבודה, עבודת סמינר, פרוי -מטלה .1
 

 רכז התאמות ב.
 הרכז ישמור על חיסיון המסמכים הרפואיים שיועברו אליו.הרכז ימונה ע"י דיקן הסטודנטים. 

 :תפקידי הרכז
 קביעת ההתאמות לסטודנטים על פי הנהלים ובתיאום עם המרצה. .1
 מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלבנטיים באוניברסיטה, לצורך ביצוען. .2
 טיפול בתלונות הסטודנטים בעניין ביצוע ההתאמות. .3

 נאט הסטודנטים יקבע את הנוהל להגשת הבקשות להתאמות.דיק
 
 היעדרות משיעורים ודחיית לימודים  .ג
מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו  30%בשל אירוע מזכה מ בסמסטר, סטודנט זכאי להיעדר  . 1

 חובת נוכחות.
 ו חובת נוכחות.בכל קורס שחלה ב עדר עד שישה שבועות לאחר הלידהיהלזכאית  ,סטודנטית שילדה .2
יהיה  בהתאםהמותר במקרה שבו זכאי הסטודנט להיעדר גם מסיבה אחרת, שיעור ההיעדרות הכולל  .3

30%. 
רשאי לדחות קורס ולחזור  לעיל, 2או סטודנטית כאמור בסעיף  סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה, .4

  , בתנאי שעדיין לא נבחן.עליו ללא תשלום נוסף
 
 הגשת מטלות .ד

, יוכל עד שבוע לפני המועד להגשהבמועד שנקבע להגשת מטלה או  היעדרות מזכה, נט שנעדרסטוד
שבועות לאחר תום תקופת  הלהגיש את המטלה או מטלה חלופית, על פי החלטת המרצה, תוך שבע

 ההיעדרות.
 
 מעבדות, סמינרים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית .ה
השתתפותו על פי שיקול דעתו יקבע האם וכיצד תושלם  המרצהמזכה,  בגין אירוע, רסטודנט שנעד .1

 .של הסטודנט
ת העלולים להיות גורמי סיכון לנשים והחומרים בהם משתמשים במעבד מחלקת הבטיחות תודיע על .2

בהריון או נשים מניקות. סטודנטיות תוכלנה לדחות את השתתפותן במעבדות שיש בהן חומרים העלולים 
 ההיריון או סיום ההנקה. םמועד מאוחר לאחר סיובהשלים אותן להיות גורמי סיכון, ול

 
  

 
 
 



 

 

 
 בחינות .ו

 זכאי להבחן במועד מיוחד. בגין אירוע מזכה, סטודנט שנעדר מבחינה .1
שבועות  14מבחינה בתקופה של עד  הלאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדר יתסטודנט. 2

זכות זאת קיימת גם לגבי  להבחן במועד מיוחד. תמיום הלידה, האימוץ או קבלת הילד למשמורת, זכאי
 סטודנט המשמש כהורה יחידני שאימץ או קיבל ילד למשמורת.

טים , ללא ההגבלות החלות על סטודנבחינההכל סטודנטית בהריון רשאית לצאת לשירותים במהלך  . 3
 אחרים.

 25%זכאית לתוספת זמן של  ,שבועות לאחר הלידה 14או בתקופה של עד  סטודנטית בהריון . 4
 .25% תהיהאחרת, סך תוספת הזמן בבחינה בבחינה. אם זכאית לתוספת זמן בגין סיבה 

 
 היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת ז.

תו לא הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, סטודנט שנעדר מבחינה של קורס או בשל היעדרו
 זכאי ללמוד על תנאי בקורס מתקדם עד להשלמת הבחינה או המטלה.

 
 בני זוג  .ח
בן/בת זוג של סטודנט, שהוא בעצמו סטודנט, שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר,  . 1

 יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים.
ן זוג של יולדת, שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי סטודנט, ב . 2

 למועד מיוחד.
 
 הארכת לימודים  .ט

שני ביהיה זכאי להאריך את לימודיו בשל אירוע מזכה, בתקופת הלימודים הנורמטיבית, סטודנט שנעדר 
או מטיבי של התואר שהוא לומד, נוסף מעבר לשכר הלימוד הנורב בשכר לימוד סמסטרים מבלי שיחוי

  בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו. 
 
 מלגת מחקר .י

בתקופה שנעדר בשל אירוע  ,דוקטור-ולמשתלם בתר שלישי ,לא תופסק מלגה לסטודנט לתואר שני . 1
 שארע בתקופת הלימודים הנורמטיבית. האוניברסיטה זכאית להגביל את משך התשלוםמזכה 

 שבועות. 14ל  
יהיה זכאי להארכה של המלגה שניתנה לו לתואר שני או שלישי סטודנט ם תום תקופת המלגה, ע . 2

 ממקורות פנים אוניברסיטאיים, לתקופה של היעדרותו בתשלום.
 תשלום המלגה וההארכה יהיו באחריות האוניברסיטה.)כמפורט במסמך כללי המלגות(.  . 3
 

 תשתיות .יא
 האוניברסיטה תקצה:

 שיבה מתאימים לסטודנטיות בהריון שיאפשרו נוחות ישיבה וכתיבה. מקומות י  .1
חדר/ים להנקה. חדר ההנקה יצויד במקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה ובקרבת  .2

 מקום גם כיור מים.
  משטחי החתלה ברחבי המוסד, ככל שנדרש ותפרסם את מיקומם. .3
מהחודש השביעי להריונה, ועד חודש לאחר הלידה, תוכל סטודנטית  - חניה בקמפוס או בסביבתו .4

  ה למקום הלימודים.בללא תשלום, בקר ,לחנות
צילומים של חומר לימודים שהפסיד,  20סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה, זכאי להטבה שוות ערך ל  .5

 עבור כל יום לימודים שבו נעדר.
 
 פרסום .בי

 תון האונ'.הכללים והנוהל יפורסמו בכל שנה בשנ .1



 

 

רכז ההתאמות יפרסם בתחילת כל שנה את עיקרי המסמך לידיעת חברי הסגל האקדמי והמנהלי  .2
 באוניברסיטה.

 
 הערות:

 הוראות אלו אינן חלות על תלמידי המכינות. .1
 .הזכאות היא למועד מיוחד אחד בלבד -מועד מיוחד .2
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