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לסטודנטיות בהריון, שמירת הריון, לאחר לידה, טיפולי פוריות, אימוץ, יות וכז
 קבלת ילד למשמורת או אומנה

 *הניסוח הינו בלשון נקבה אך מתייחס לשני המינים

 הגדרות .1

בחופשת בהריון/בשמירת הריון/טיפולי פוריות/התקנות יחולו על  "סטודנטית זכאית" 

 לידה /אימוץ/משמורת/אומנה. 

 יום הלידה, יום האימוץ, יום המשמורת, יום האומנה.:  "היום הקובע"

השתתפות בקורס / בבחינה/ במטלה המהווה תנאי מעבר לשנה העוקבת   -דרישה מוקדמת

 או תנאי להשתתפות בקורס אחר או בבחינה אחרת.

 תרגיל, עבודה, סמינריון וכיוב -מטלה

ימים לפחות במהלך  21לתקופה של  היעדרות של סטודנט/ית -בשל אירוע מזכה היעדרות

מסטר בשל אחת מהסיבות הבאות: שמירת הריון, אימוץ, לידה, משמורת, אומנה, טיפולי ס

 פוריות.

 

 תפקידי הרכזת, יהיו כמפורט להלן:  רכזת התאמות: .2

 עיל.המפורטים לקביעת התאמות )הקלות( לסטודנטיות הזכאיות לפי הכללים   2.1

טיפול בתלונות "הסטודנטיות הזכאיות" אשר לטענתן זכויות אלה אינן ממולאות  2.2

 מול הגורמים הרלוונטיים במכללה.

 מעקב אחר ביצוע התאמות ותיאום מול הגורמים הרלוונטיים .  2.3

פרסום הכללים ונוהל הפנייה, מידי שנה, לידיעת הסגל האקדמי ,המנהלי  2.4

 ולסטודנטים.

 

 נוהל פנייה/טיפול: .3

     הסטודנטית המבקשת "זכאות"  תפנה לרכזת ההתאמות באמצעות פורטל מידע        3.1

 ובצירוף אישור רפואי )חתום ע"י רופא( המעיד על מצבה. לסטודנט      

 ה"סטודנטית הזכאית" תקבל מרכזת ההתאמות אישור זכאות למייל        3.2

 ה"סטודנטית הזכאית" תציג את אישור הזכאות בפני כל גורם אליו תפנה         3.3

 בבקשות הנובעות ממצבה, על מנת לקבל את כל הזכויות הנובעות ממעמדה זה.                          

 

 היעדרות משיעורים: .4
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 /בטיפולי פוריות/ שמירת הריון/ לאחר לידה " סטודנטית זכאית"      4.1

 שבועות 6או  30%-רשאית להעדר, בתקופת הזכאות ,מ משמורת/אומנה/אימוץ 

מכלל השיעורים בהם חלה חובת נוכחות . על הסטודנטית להציג את ) הגבוה מבניהם (  

ולהודיע מראש למרצים בכל אישור הזכאות שקיבלה מהרכזת לכל מרצה בכל קורס 

 קורס על היעדרותה הצפויה בשל מצבה.

בעבור טיפול בתינוק  10%של נוספת חר לידה זכאית להיעדרות סטודנטית לא 4.1.1

)הטופס הינו באתר בשנתו הראשונה. זאת במידה ומילאה טופס הצהרה 

 המכללה (

 זכאית להיעדר בשל אירוע משכה אחר, יקבע שיעור במידה והסטודנטית 4.1.2

 ההיעדרות לפי הגבוה מבניהם.          

 דחיית מטלות/ חזרה על קורס: .5

 בטיפולי פוריות/ שמירת הריון/ לאחר לידה/ משמורת /  " סטודנטית זכאית"      5.1

       עקב אחד מהמצבים המפורטים לעיל, , אשר לא הגישה מטלהאימוץ  /אומנה       

 שבועות 7, באיחור של עד  בתיאום מראש עם המרצהתוכל להגיש את המטלות, 

  תקופת הזכאות. מתום

      רתיגרבמידה וההשלמה/ ההתחייבות  תחויב בתשלום נוסף, הסטודנטית לא        5.2

 לשנה העוקבת.       

 :הפסקת לימודים .6

עד שבוע לפני היום הראשון של מועד  רשאית להפסיק את לימודיה "סטודנטית זכאית"

ללא תשלום, וזאת בשני  הבחינות הרשמי של המכללה ולשמור את זכותה להירשם מחדש,

 תנאים:

 הלימודים לא יידחו מעבר לשנה. א.

שינויים  מסלול הלימודים עדיין קיים ולא חלו שינויים בדרישות האקדמיות . אם חלו  ב.

 תחויב הסטודנטית ללמוד בהתאם לתוכנית החדשה.

 בחינות  .7

וכן דקות בבחינה.  30זכאית" בהריון/ שמירת הריון, זכאית לתוספת זמן של "סטודנטית  7.1

 בזמן בחינה.ליציאה לשירותים 

יש לפנות לרכזת ההתאמות עד שבועיים טרם ,  7.1לעניין תוספת הזמן כאמור בסעיף  7.2

 תחילת מועדי הבחינות במכללה.
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: בשמירת הריון/ לאחר לידה/ טיפולי פוריות/ משמרת / "זכאית"סטודנטית  7.3

אומנה/אימוץ. זכאית למועד בחינה נוסף במידה ונעדרה מאחד מבין המועדים 

 מועדי בחינה בכל קורס. 2הסטנדרטיים ) א/ ב( . אך לא יותר מ

 

 תו חניה .8

 החל מהחודש השביעי להריונהשמירת הריון זכאית לקבל תווי חניה הריון/ סטודנטית ב

רכזת ההתאמות ובצירוף ועד חודש לאחר הלידה . עליה לפנות עם הזכאות שקבלה מ

  רכב  לאגף לוגיסטיקה. ןרישיו

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


