
עקב טיפולי פוריות, שמירת הריון, הריון, חופשת לידה/אימוץ או קבלת  זכויות אקדמיות לסטודנטיות

 . ילד למשמורת/אומנה

הגדרות:  .1

 הוראות אלו מתייחסות לסטודנטיות ולסטודנטים כאחד. 

לא ימים  21 לפחות היעדרות של סטודנטית לתקופה של  -היעדרות בשל אירוע מזכה" "

מהסיבות הבאות: שמירת הריון, נסיבות אחרות  בשל אחת רבמהלך הסמסטבמהלך  רצופים

שקשורות בהריון, נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, 

 .חוץ גופיתאו הפריה  ,טיפולי פוריות

, ותלמידות המכינות ולתואר שני  תקנות אלו מתייחסות לסטודנטיות הלומדות לתואר ראשון

 אקדמית. -ביחידה הקדם

 קבלת אישור התאמות  .2

 ם/בצירוף מסמכים רפואיי (1)נספח בקשה  ויעבירלקבל התאמות, ות המבקש יותסטודנט -

בהקדם קנט הסטודנטים ד לידיאת התאריכים הרלוונטיים, הכוללים סוציאליים ואחרים, 

  .האפשרי

לה הזכאות מבלי לפרט את הסיבות למתן האישור. יכלול את התאריכים עליהם ח האישור 

 .הדבר יצוין באישור -בשל אירוע מזכה"  ת"נעדר יתהסטודנטככל ש

פנה בבקשות תבפני כל גורם שאליו הזכאות את אישור להציג  יתהסטודנט של  הבאחריות -

  .ההתאמות לפי תקנון זה בהתאם לענייןלקבלת 

היעדרות משיעורים:  .3

רים במקצוע שחלה בו חובת מהשיעו 30%סטודנטית זכאית להיעדר בשל אירוע מזכה עד  -

 נוכחות.

מכלל  30%שישה שבועות או חופשת לידה בת סטודנטית לאחר לידה, תהיה זכאית ל -

 . מבניהם( לפי הגבוההשיעורים )

תשלום נוסף בתנאי ללא חוזר קורס בקש ל תבשל אירוע מזכה, רשאי תהנעדר יתסטודנט -

  בו.  בחנהשעדיין לא נ

 .על החלטתו לפרוש מהקורסלהציג את אישור הזכאות בפני רכז החוג  יתעל הסטונדט -

 עדכון שכר לימוד יבוצע על ידי רכז החוג.  -

יבוצע מול  – עוקבת(שלא מתקיים בשנה הקורס בחירה רישום לקורס חלופי ללא תשלום )בגין  -

ללא צורך בועדת חריגים או ועדת מועדים מיוחדים.  -רכז החוג

החוג . ג את "אישור הזכאות" למרצה ולרכזחלה חובה על הסטונדטית להצי* 

 :הארכת תקופת הלימודים .4

זכאית להקפיא את לימודיה , בשל אירוע מזכה, בתקופת הלימודיםסטודנטית שנעדרה 
או בכל , יב בשכר לימוד נוסףיחותדים בשני סמסטרים נוספים, מבלי שהלימוולהאריך את 



  .תשלום נוסף בשל הארכה זו

מטלות :  .5

או מטלה , להגשת מטלות הקורסנוסף  מועד תקבל "אירוע מזכה"סטודנטית שנעדרה בשל 

 . חלופית

שבועות מלשון החוק(  7שבועות ממשכב הלידה+ 6שבועות)  13הסטודנטית תוכל לדחות עד 

 מתאריך  הלידה את הגשת המטלה, בהתאם להחלטת המרצה ובתיאום מולו. 

בחינות :  .6

במסגרת  חריגלהיבחן במועד  ת, רשאי"אירוע מזכה"מבחינה בשל  השנעדר יתסטודנט -

בתיאום עם מדור בחינות והמרצה בסמוך ככל הניתן  אשר ייקבעהמועדים המקובלים במכללה 

 לסמסטר בו למדה את הקורס.

 ת, זכאישבועות מיום הלידה 14עד מבחינה בתקופה של  השנעדר לאחר לידה יתסטודנט -

בכפוף להצגת במסגרת המועדים המקובלים בחוג הלימודים / במכללה חריג להיבחן במועד 

 אישור הזכאות בפני הועדה למועדים מיוחדים. 

)הגשת בקשה בפורטל הסטודנט<<בקשות וערעורים<<בקשה למועד מיוחד(.

.מועדים בלבד 2-" להיבחן בתהזכאי ית"הסטודנט תלמען הסר ספק, בכל מקרה רשאי -

על ' אטוסבסט ללמוד ת, זכאיחובהמבחינה בקורס בשל אירוע מזכה  השנעדר יתסטודנט -

בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה בהתאם לזכאותו לפי  'תנאי

  .כללים אלה

 ובנוסף,. ממשך זמן הבחינה %25סטודנטית בהיריון / שמירת הריון זכאית לתוספת זמן של  -

רשאית לצאת לשירותים במהלך כל הבחינה, ללא ההגבלות החלות על סטודנטים אחרים. 

)ובהצגת אישור זכאות(

 בשל אירוע מזכה  בני זוג של סטודנטית שנעדרו .7

בן או בת זוג של סטודנט/ית שנעדר/ה בשל ארוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא  -

שך שבוע ימים.עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למ

סטודנט לאחר לידה של בת זוג שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום  -

  ף במסגרת המועדים המקובלים במוסדהלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוס

)הגשת בקשה בפורטל הסטודנט<<בקשות וערעורים<<בקשה למועד מיוחד(.

.מועדים בלבד 2-להיבחן בלמען הסר ספק, בן זוג רשאי  



 מלגות .8

, שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת המכללהמן  הצטיינות  פרסים, מלגות ומענקי

 הלימודים, ייחשבו לסטודנט שנעדר בשל ארוע מזכה, בהפחתה של תקופת היעדרותו.

 חניה .9

הלידה, אחר סטודנטית זכאית לקבל תוו חניה החל מהחודש השביעי להריונה ועד חודש ל

 פואי.ובהצגת אישור ר

זכאות זו מותנית בהצגת אישורים רלוונטים בפני רכזת ההתאמות, הכוללים שבוע ההריון 

ותאריך לידה משוער. 

 כרטיסי צילום  .10

צילומים  20קרה של סי צילום בגין היעדרויותיה עד לתסטודנטית זכאית" תהא זכאית לכרטי"

בעד כל יום לימודים שנעדרה.ו הדפסות של חומר לימודי שהפסידה, 7א

 חדרי הנקה ומשטחי החתלה .11

מצויד בכורסת הנקה נוחה,  החדר  הנקה במכללה נמצא במתחם אגודת הסטודנטים.החדר 

 משטח החתלה, מקרר עם מקפיא וכיור. 

ת העבודה יש לתאם לאחר שעוו ניתן להיכנס ללא תאום מזכירת האגודה בשעות עבודת 

 והחזרת המפתח. הכל ייעשה בתיאום עם המזכירה. מראש קבלת 
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   -טופס בקשה להתאמות עבור סטודנטית זכאית                        

 הריון , לידה , אימוץ , קבלת ילד למשמורת או אומנה.                     

 

   –מרכז התמיכה בדיקנט הסטודנטים אחראי על מתן התאמות בגין זכאות זו 

 היעדרות משיעורים.  30%, יציאה לשירותים,   25%: תוספת זמן התאמות הריון

שבועות מיום הלידה, הארכת הגשת מטלות    6: חופשה בת התאמות לאחר לידה/אימוץ/קבלת ילד למשמורת

שבועות מיום הלידה )בהתאם לתאריכי מדור    14די בחינות עד שבועות מיום הלידה, הארכת מוע 13עד 

 בחינות(. 

 את טופס הבקשה יש להגיש עם המסמכים הנדרשים לדוא"ל רכזת הריון ולידה בדיקנט הסטודנטים:  

                                                  saritp@wgalil.ac.il 

 

 ם יפרטים אישי             

 ____________________ שם פרטי:              

 __________________ שם משפחה:              

 _____________________מס' ת.ז:             

 

)אישור הריון, אישור לידה, אישור אימוץ, אישור   ם אודות הבקשה ייש לצרף אישורים רלוונטי  •

 טיפולי פוריות( 

 יתקבלו מסמכים רפואיים המעודכנים עד שלושה שבועות מיום ההגשה.  •

           

 בן זוג:            

 בצרוף אישור לידה וצילום ת.ז.   –סטודנט אשר זוגתו ילדה זכאי לחופשה בת שבוע ימים מיום הלידה            

 

     

 

 תאריך: _________________                                    חתימה: ________________
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