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 זכויות אקדמיות לסטודנטיות בשמירת הריון ובטיפולי פוריות

                                      

 הגדרות: .1

 ימים  21 -:  סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות החל מ"סטודנטיות זכאיות"  א.

 ומעלה במהלך סמסטר.

 יפולי הפוריות ועד תום חילת שמירת ההריון או מיום תחילת ט: מיום תתקופת הזכאות   .ב

 שמירת ההריון או תום טיפולי הפוריות. 

 תפקידי הרכזת יהיו כמפורט להלן:  התאמות:רכזת  .2

 ובהתאםקביעת התאמות )הקלות( לסטודנטיות הזכאיות לפי הכללים המפורטים להלן  א.

 להלן.  3לנוהל הטיפול כמפורט בסעיף 

ממולאות מול לטענתן זכויות אלה אינן  אשר טיפול בתלונות "הסטודנטיות הזכאיות" ב.

 הגורמים הרלוונטיים במכללה.

 מעקב אחר ביצוע התאמות ותיאום מול הגורמים הרלוונטיים . ג.

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

 נוהל פניה/טיפול: .3

בצירוף אישור ומראש לסטודנט דרך פורטל מידע כל בקשה לקבלת התאמות תוגש  .א

 רפואי. 

  למייל  הזכאית תקבל מהרכזת אישור זכאות הסטודנטית  .ב

עד חודש ימים מתחילת התק' על הסטודנטית הזכאית להגיש את בקשתה להתאמות   .ג

 הרלוונטית.

שקיבלה בפני כל גורם אליו תפנה    "אישור הזכאות"הסטודנטית הזכאית תציג את  ד.

 בל את כל הזכויות הנובעות ממצבה.בבקשות,על מנת לק

 היעדרות משיעורים .4

 מכלל השיעורים 30%-רשאית להעדר,בתקופת הזכאות ,מ " סטודנטית זכאית"    4.1

בהם חלה חובת נוכחות . על הסטודנטית להציג את אישור הזכאות שקיבלה מהרכזת 

ל ולהודיע מראש למרצים בכל קורס על היעדרותה הצפויה בשלכל מרצה בכל קורס 

 מצבה.

 תינתן לסטודנטית אפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו  30%אם ההיעדרות תעלה על    4.2

 לשם כך יש לפנות ליועצת לימודייך.בסמסטר או בשנה העוקבים,בתנאי שטרם נבחנה. 

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

 קחת קורס אחר מאותה מחלקה/מסלול לימודים. העוקבת, הסטודנטית תוכל ל

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

 העוקבת, תיבדק האפשרות ללימוד קורס חלופי,במידת האפשר.

  היעדרות מקורסי קיץ        4.4

ההיעדרות המותרת מהקורס כאמור  שונה ינם קורסים מרוכזיםמאחר וקורסי הקיץ ה             

 להלן:

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

 מפגשים מסך המפגשים בקורס. 3-מ

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

 מפגשים מסך המפגשים בקורס.

 , על ההיעדרות הצפויה ונסיבותיה. מראשבכל מקרה , יש ליידע את המרצה ומזכירת החוג,                            

 

 היעדרות מקורסי אנגלית        4.5
  

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

 לא חל על קורסי האנגלית. (נוכחות

בר בלימוד שפה זרה ובבחנים פנימיים )ציון מגן(, ההיעדרות המותרת מאחר שמדו .ב

 מהקורס תיקבע על ידי ראש היחידה לאנגלית.

"הסטודנטית הזכאית" חייבת להודיע על היעדרותה הצפויה מהקורס למרצה הקורס  .ג

מראש ובכתב מראש היחידה ולראש היחידה לאנגלית במכללה ולקבל על כך אישור 

 לאנגלית במכללה.

 רכזתהכאמור לעיל תצטייד בטופס ההתאמות שקיבלה מ " הסטודנטית הזכאית"  .ד

 ותציגו למרצה ולבוחנת בתחילת כל בחינה.

 

 :מטלות)תרגילים/עבודות( .5

 "סטודנטית זכאית" אשר לא הגישה מטלות/ תרגילים במועדים שנקבעו,   5.1

בשמירת הריון או  ,מרופא נשים() כי אלה חלו בתקופת היותה,לפי אישור רפואי 

, באיחור של עד  בתיאום מראש עם המרצהבטיפוליי פוריות, תוכל להגיש את המטלות, 

 תקופת הזכאות. מתום שבועות 7

 הסטודנטית לא תחויב בתשלום נוסף,במידה וההשלמה/ ההתחייבות תגרר לשנה עוקבת.   5.2
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 היעדרות מסדנאות,מעבדות ועבודה מעשית .6

 ה מעשית שהתקיימו בתקופה בה הסטודנטית הוגדרה כזכאית  מעבדות, סדנאות או עבוד   6.1

ידו , בהתאם לאופי -, בפרק הזמן שייקבע עלבתיאום מראש עם המרצהיושלמו, 

 הדרישות בכל אחת מהמטלות הנ"ל.

 על אף האמור לעיל  אם לדעת המרצה,לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות הללו    6.2

להשתתף בהן שוב כאשר יוצעו לה בהתאם  ללא נוכחות, יהיה על הסטודנטית

 לאפשרויות המחלקה, וללא תשלום נוסף.

 בחינות  .7

 אישור  ידי הצגת -" סטודנטית זכאית"  תוכל לצאת לשירותים במהלך הבחינה, על    7.1

 למשגיחות בבחינה.שקיבלה מהרכזת  הזכאות 

 נטית דקות בבחינה. על הסטוד 30" סטודנטית זכאית"  תקבל תוספת זמן של    7.2

אישור , לקבל ממנה את (מרופא נשים) לפנות לרכזת התאמות עם האישור הרפואי 

 למשגיחות בבחינה.ולהציגו  הזכאות

 ) כפל תוספת זמן( .מובהר בזאת כי לא יינתנו הארכות זמן מצטברות       

 ימים מרגע הנפקת הזכאות. 10מובהר בזאת כי תוספת הזמן תיכנס לתוקפה עד 

 + שבועיים מתום תק' הזכאות. "  זכאית " סטודנטית  7.3

  בחינה מיוחד.) א' או ב' ( זכאית להיבחן במועד  אשר נעדרה ממועדי הבחינה       

       2-ב  כי בכל מקרה "הסטודנטית הזכאית",רשאית להיבחן,יודגש,  למען הסר ספק  7.4

 מועדים  בלבד.  

 קבת, יאושר מועד מיוחד כמקובל, ללא תשלום.אם הקורס לא נלמד בשנה העו        7.5             

 רישום לקורסים: .8

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

את הקורס המתקדם "על תנאי" בשנה העוקבת. לביצוע הרישום יש לפנות למזכירות המחלקה 

 בצירוף אישורים מתאימים.

בחיוב לבקשת ה"סטודנטית הזכאית" ,במידת האפשר,בכפוף  המחלקה תשתדל להיענות

 לשיקולים אקדמיים.

 :הפסקת לימודים .9

עד שבוע לפני היום הראשון של מועד הבחינות  מודיהרשאית להפסיק את לי "סטודנטית זכאית"

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

 חו מעבר לשנה.הלימודים לא ייד א.

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

 תחויב הסטודנטית ללמוד בהתאם לתוכנית החדשה.
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  מועד סיום תואר ללא תשלום תקורה:  .10

התאריך לסיום התואר,ללא תשלום תקורה, יוארך מעבר לתאריך הרשמי שנקבע ע"י המכללה 

 משך תקופת הזכאות. בהתאם ל

 ערעורים .11

"הסטודנטית הזכאית" תוכל להגיש ערעור לדיקאן הסטודנטים, רק לאחר שפנתה לרכזת 

 ההתאמות בדיקאן וקיבלה את תשובתה.

 תו חניה .12

ועד חודש  החל מהחודש השביעי להריונהסטודנטית בשמירת הריון זכאית לקבל תווי חניה 

 קבלה מרכזת ההתאמות ובצירוף רישון רכב .. עליה לפנות עם הזכאות שלאחר הלידה 

 

 


