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 זכויות אקדמיות לסטודנטיות בחופשת לידה/אימוץ/משמורת/אומנה תקנון

 

 הגדרות .1

 התקנות יחולו על  "סטודנטית זכאית" בחופשת לידה /אימוץ/משמורת/אומנה. 

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

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

לנוהל  ובהתאםעת התאמות )הקלות( לסטודנטיות הזכאיות לפי הכללים המפורטים להלן קבי  2.1

 להלן.  3הטיפול כמפורט בסעיף 

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

 הרלוונטיים במכללה.

 לוונטיים .מעקב אחר ביצוע התאמות ותיאום מול הגורמים הר 2.3

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

 נוהל פנייה/טיפול: .3

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

  .מיום הלידה  חודש ימים

 למייל זאת לאחר שצירפה אישור ור זכאותההתאמות אישה"סטודנטית הזכאית" תקבל מרכזת    3.2

 רפואי המעיד על מצבה.        

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

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

 

 היעדרות משיעורים: .4

בקורס השיעורים שבועות מכלל  6או  30%-זכאות מה"סטודנטית זכאית" רשאית להיעדר בתקופת  4.1

מכלל השיעורים  30%המדובר הוא עד  בקורס סמסטריאלי יודגש, כי ) הגבוה מבניהם(. שנתי

 בקורס.

אותו קיבלה מרכזת ההתאמות שבדיקאן  לכל מרצה   אישור הזכאותעל הסטודנטית  להציג את  

 דרותה הצפויה.בכל קורס ולהודיע אישית ובמייל למרצים על היע

 היעדרות עקב טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה:     4.2

      10%סטודנטית לאחר לידה המצהירה כי הינה מטפלת בתינוק בשנת חייו הראשונה  לידתו זכאית ל 

 היעדרות מכלל השיעורים בכל קורס. 

שבועות מכלל השיעורים  6או  30%לא יעלה ביחד על  מכל סיבה שהיאיודגש כי סך ההיעדרויות בקורס 

 ) הגבוה מבניהם(. שנתי בקורס

 תינתן לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס  30%אם ההיעדרות תעלה על      4.3
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ולחזור עליו בסמסטר /בשנה העוקבים בתנאי שטרם נבחנה, ללא תשלום נוסף. לשם כך יש לפנות 

 ליועצת לימודייך.

 

 ר לעיל היא מקורס בחירה והוא לא מתקיים :  אם ההיעדרות כאמוקורס בחירה  4.4

לימודים, ללא תשלום  בשנה העוקבת, הסטודנטית תוכל לקחת קורס אחר מאותה מחלקה/מסלול

 . יש לפנות ליועצת לימודייך.נוסף

: אם ההיעדרות כאמור לעיל היא מקורס חובה וקורס זה לא יתקיים בשנה העוקבת, קורס חובה

 חלופי, במידת האפשר. תיבדק האפשרות ללימוד קורס

  היעדרות מקורסי קיץ       4.5

 ההיעדרות המותרת מהקורס כאמור להלן: שונה מאחר וקורסי הקיץ הינם קורסים מרוכזים             

מפגשים  3-של לא יותר מ כוללת שעות למפגש( מותרת היעדרות 4.5מפגשים )  12בקורס קיץ בן  .א

 מסך המפגשים בקורס.

מפגשים  מסך  2 -שעות מותרת היעדרות כוללת של לא יותר מ 4.5פגשים של מ 6בקורס בין  .ב

 המפגשים בקורס.

 , על ההיעדרות    מראשבכל מקרה , יש ליידע את המרצה ומזכירת החוג,                                  

 הצפויה ונסיבותיה.                                  

 אנגלית היעדרות מקורסי        4.6
  

 (שבהם חלה חובת נוכחות ,לעניין הזכאות להיעדרות מקורסים)לעיל  4.4-4.1האמור בסעיפים  .א

 לא חל על קורסי האנגלית.

מאחר שמדובר בלימוד שפה זרה ובבחנים פנימיים )ציון מגן(, ההיעדרות המותרת מהקורס  .ב

 תיקבע על ידי ראש היחידה לאנגלית.

ריון, טיפולי פוריות( חייבת להודיע על יה, שמירת ה"הסטודנטית הזכאית" )חופשת ליד .ג

היעדרותה הצפויה מהקורס למרצה הקורס ולראש היחידה לאנגלית במכללה ולקבל על כך 

 מראש ובכתב מראש היחידה לאנגלית במכללה.אישור 

ותציגו למרצה רכזת ההסטודנטית הזכאית כאמור לעיל תצטייד בטופס ההתאמות שקיבלה מ .ד

 לת הבחינה.ולבוחנת בתחי

 

 תינתן לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס  30%אם ההיעדרות תעלה על  4.7

ולחזור עליו בסמסטר /בשנה העוקבים בתנאי שטרם נבחנה, ללא תשלום נוסף. לשם כך יש לפנות 

 ליועצת לימודייך.

 :  אם ההיעדרות כאמור לעיל היא מקורס בחירה והוא לא מתקיים קורס בחירה  4.8

לימודים, ללא תשלום  העוקבת, הסטודנטית תוכל לקחת קורס אחר מאותה מחלקה/מסלול בשנה

 . יש לפנות ליועצת לימודייך.נוסף
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: אם ההיעדרות כאמור לעיל היא מקורס חובה וקורס זה לא יתקיים בשנה העוקבת, קורס חובה

 תיבדק האפשרות ללימוד קורס חלופי, במידת האפשר.

  סי קיץהיעדרות מקור       4.9

 ההיעדרות המותרת מהקורס כאמור להלן: שונה מאחר וקורסי הקיץ הינם קורסים מרוכזים             

מפגשים  3-של לא יותר מ כוללת שעות למפגש( מותרת היעדרות 4.5מפגשים )  12בקורס קיץ בן  .ג

 מסך המפגשים בקורס.

מפגשים  מסך  2 -יותר מ שעות מותרת היעדרות כוללת של לא 4.5מפגשים של  6בקורס בין  .ד

 המפגשים בקורס.

 , על ההיעדרות    מראשבכל מקרה , יש ליידע את המרצה ומזכירת החוג,                                  

 הצפויה ונסיבותיה.                                  

 היעדרות מקורסי אנגלית        .104
  

 (שבהם חלה חובת נוכחות ,לעניין הזכאות להיעדרות מקורסים)לעיל  4.4-4.1האמור בסעיפים  .ה

 לא חל על קורסי האנגלית.

מאחר שמדובר בלימוד שפה זרה ובבחנים פנימיים )ציון מגן(, ההיעדרות המותרת מהקורס  .ו

 תיקבע על ידי ראש היחידה לאנגלית.

להודיע על ריון, טיפולי פוריות( חייבת י"הסטודנטית הזכאית" )חופשת לידה, שמירת ה .ז

היעדרותה הצפויה מהקורס למרצה הקורס ולראש היחידה לאנגלית במכללה ולקבל על כך 

 מראש ובכתב מראש היחידה לאנגלית במכללה.אישור 

ותציגו למרצה רכזת ההסטודנטית הזכאית כאמור לעיל תצטייד בטופס ההתאמות שקיבלה מ .ח

 ולבוחנת בתחילת הבחינה.

 

 

 

 (:מטלות) תרגילים/עבודות .5

רשאית "סטודנטית זכאית" אשר לא הגישה מטלות שניתנו בסמסטר בו ילדה ) ומועד הגשתן לאחר הלידה( 

שבועות מהמועד האחרון שניתן להגשת המטלות או מתום תק' היותה  7 עד  באיחור של להגיש המטלה

 "סטודנטית זכאית" ) הגבוה מבין השניים(.

 תשלום נוסף. מטלות במועד החדש שנקבע לא יגבהעבור הגשת ה
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 :היעדרות מסדנאות/מעבדות ועבודה מעשית .6

 מעבדות,סדנאות או עבודה מעשית שהתקיימו בתקופה בה הסטודנטית הוגדרה    6.1

כ"סטודנטית זכאית" יושלמו בתאום עם המרצה בפרק זמן שייקבע על ידו, בהתאם לאופי בדרישות 

 בכל אחת מהמטלות הנ"ל.

 את הדרישות בפעילויות הללו ללא נוכחות,  אם לדעת המרצה לא ניתן להשלים   6.2

יהיה על הסטודנטית להשתתף בהן שוב כאשר יוצעו לה בהתאם לאפשרות המחלקה ,ללא תשלום 

 נוסף.

 היעדרות משעות מלגה: .7

שהחסירה יחושבו לה שעות הפעילות  סטודנטית לאחר לידה המקבלת מלגה מהמכללה על פעילות חברתית,

 שבועות מהלידה ,כשעות מלגה.  7עקב לידה, בטווח זמן של 

 סך השעות שיאושרו לה ייקבע על ידי הרכזת למעורבות חברתית.

 כרטיס צילום: .8

 צילומים ליום היעדרות. 40"סטודנטית זכאית" תהא זכאית לכרטיסי צילום בגין היעדרותה עד לתקרה של 

 בחינות .9

 הקובע".שבועות "מהיום  7סטודנטית זכאית" רשאית להיעדר מבחינות, עד  9.1

 " סטודנטית זכאית" שנעדרה בתק' זכאותה מאחד ממועדי הבחינה ) א' או ב'(    9.2

  בחינה מיוחד.זכאית להיבחן במועד               

 אם הקורס לא נלמד בשנה העוקבת ,יאושר מועד מיוחד כמקובל ללא תשלום.   9.3

 -בחן ברשאית להי למען הסר ספק,יודגש כי בכל מקרה "הסטודנטית הזכאית" ,   9.4

  .מועדים בלבד 2

 :רישום לקורסים .10

"סטודנטית זכאית" שלא השלימה דרישות בקורס המהווה תנאי מעבר,זכאית לבקש ללמוד את הקורס 

 תנאי" בשנה העוקבת. לביצוע הרישום יש לפנות למזכירות המחלקה בצירוף–המתקדם "על 

להיענות בחיוב לבקשת "הסטודנטית המחלקה תשתדל אישור הזכאות שקיבלה מרכזת סטודנטיות בהריון. 

 הזכאית", במידת האפשר, בכפוף לשיקולים אקדמיים.
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 :הפסקת לימודים .11

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

 תנאים: תשלום וזאת בשני האוניברסיטה או המכללה ולשמור על זכותה להירשם מחדש, ללא 

 הלימודים לא יידחו מעבר לשנה. 11.1

 מסלול הלימודים עדיין קיים ולא חלו שינויים בדרישות האקדמיות . אם חלו  11.2

  .תחויב הסטודנטית ללמוד בהתאם לתכנית החדשהשינויים   

 :בן/בת זוג לסטודנטית זכאית   .12

 , בן/בת זוג ל"סטודנטית זכאית" יהיו זכאים לחופשה בת שבוע ימים מהלימודים 12.1

בטווח של שבועיים מ"היום הקובע", וזאת רק לאחר פנייה בכתב לוועדה לקביעת מעמד של 

 המכללה.

 בן/בת זוג ל"סטודנטית זכאית" יהיו זכאים למועד בחינה נוסף אם לא השתתפו  12.2

ויהיו זכאים להיבחן עם נבחני  שבועות מ"היום הקובע" 3שמועד עריכתה היה במהלך בבחינה 

 .לא יינתן מועד בנפרדבשנה"ל הבא, ללא תשלום.  /הקורס בסמסטר הבא

 .מועדים בלבד 2-בן/בת הזוג ,רשאים להיבחן ב למען הסר ספק, 12.3

 

 מועד סיום תואר ללא תשלום תקורה  .13

 שבועות מעבר לתאריך  7-התאריך לסיום התואר,ללא תשלום תקורה,יוארך ב 13.1

 שנקבע ע"י המכללה.

 חדרי הנקה .14

 )פרטים על מיקום החדר באתר האינטרנט של המכללה(. רלוונטי. חדר הנקה המצויד בציוד במכללה

 

 ערעורים .15

  ות" שלדעתןת זכאיועל "סטודנטירכזת סטודנטיות בהריון תטפל בתלונות  15.1

 אינן ממומשות. ןזכויותיה

 ה"סטודנטית הזכאית" תוכל להגיש ערעור לדיקאן הסטודנטים.וזאת, רק לאחר  15.2

 שפנתה  לרכזת וקיבלה את תשובתה.

 גותמל .16

במלגות המכללה האקדמית אשקלון, הדורשות פעילות כנדרש מאופי המלגה,תידרש הסטודנטית 

לבצע את הפעילות מיד לאחר תקופת הזכאות או לבצע פעילות אחרת מקבילה, במידת האפשר, 

 .ועפ"י החלטת דיקאן הסטודנטים


