בתוקף מיום 13.01.13 :נוהל1-05-057 :
עודכן לאחרונה21.02.2017 :

נוהל זכויות סטודנטיות בטיפולי פוריות ,היריון ,לידה ,אימוץ
משמורת או אומנה –תשע"ג
פרק א' :פרשנות
הגדרות

בנוהל זה :
.1
"דרישה מוקדמת" –
"ארוע מזכה"

השתתפות בקורס ,בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות
בקורס אחר;
א .שמירת הריון
ב .נסיעה לחו"ל לאימוץ
ג .חופשת לידה ,חופשת אימוץ או חופשת קבלת ילד למשמורת

–

"היעדרות בשל אירוע מזכה" – היעדרות בשל ארוע מזכה לתקופה של  21ימים לפחות
במהלך סמסטר;
תרגיל ,עבודה ,עבודה סמינריונית ,פרויקט או רפרט;

"מטלה" –

הנוהל כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות אך מכוון גם לגברים מקום שההקשר מאפשר או מחייב
זאת .

פרק ב' :רכז התאמות
רכז
התאמות
ותפקידיו

.2

(א)

רכז התאמות יהיה אחד מעובדי הדקאנט.

(ב)

שם רכז ההתאמות ודרכי הפנייה אליו יפורסמו באתר המכללה.

(ג)

תפקידי רכז ההתאמות הם:
()1
()2
()3

(ד)

קביעה ,בתאום עם המרצים ,של ההתאמות האמורות בנוהל זה
לסטודנטיות שיגישו בקשה להתאמות לפי פרק ג';
תאום עם הגורמים הרלוונטיים במכללה לצורך ביצוע ההתאמות ומעקב
אחר ביצוען.
טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות.

רכז ההתאמות ישמור על חסיון המסמכים הרפואיים שיועברו אליו.

פרק ג' :בקשה להתאמות
הגשת
בקשה
להתאמות

.3

(א)

הבקשה להתאמות תשלח לדקאנט באמצעות "אפקה-נט".

(ב)

אישורים המעידים על הארוע המזכה יושארו בתיבת המסמכים הנמצאת
מחוץ למשרדי הדקאנט.
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פרק ד' :התאמות
היעדרות
משיעורים
ודחיית
לימודים

.4

(א) סטודנטית זכאית להיעדר בשל אירוע מזכה ,מ 30%-מכלל השיעורים בכל קורס
שחלה בו חובת נוכחות לרבות העדרויות מכל סיבה אחרת 30%,לעיל כוללים את ה-
 20%המותרים בתוכנית הלימודים.
(ב) סטודנטית לאחר לידה זכאית להיעדר מ 30%-מכלל השיעורים או עד שישה שבועות
לאחר הלידה ,לפי הגבוה מבניהם ,בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות לרבות היעדרויות
מכל סיבה אחרת 30% ,לעיל או שישה שבועות לעיל כוללים את ה 20%-המותרים
בתוכנית הלימודים.
(ג) סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה ,תהיה זכאית לדחות קורס ולחזור עליו בלא
תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחנה.

מטלות

.5

סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו ,תוכל
להגיש את המטלה או מטלה חלופית ,בהתאם להחלטת המרצה ,בתוך שבעה שבועות
לאחר תום תקופת ההיעדרות.

מעבדות,
סמינרים,
סדנאות,
סיורים
והכשרה
מעשית

.6

(א) מרצה של סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה מקורס במעבדה ,סמינריון ,סיור,
סדנה או הכשרה מעשית ,יאפשר לה בהתחשב ,בין השאר ,במהות הקורס ובמהות
המטלה להשלים את שהחסירה ,או להשתתף במועד מאוחר יותר ,או להיות פטורה
מהשתתפות כליל.

בחינה
ובוחן
אמצע

.7

(ב) בתחילת כל שנה אקדמית יפנה הדקאנט למרצים במעבדות ,ועל יסוד המידע שיקבל
מהם ,יפרסם מידע על החומרים שמשתמשים בהם במעבדות העלולים להיות גורמי
סיכון לנשים בהיריון או לנשים מניקות ויאפשר לסטודנטיות כאמור לדחות את
ההשתפות במעבדות שיש בהן שימוש בחומרים מן הסוג האמור למועד שלאחר
ההיריון או ההנקה.
(א) סטודנטית שנעדרה מבחינה בשל אירוע מזכה ביום הבחינה ,זכאית להיבחן במועד
בחינה אחר.
(ב) סטודנטית לאחר לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת ,שנעדרה מבחינה בתקופה של
עד  14שבועות מיום הלידה ,האימוץ או קבלת ילד למשמורת ,זכאית להיבחן במועד
בחינה אחר.
(ג) מועד הבחינה האחר יכול שיהיה לאחר המועד הרגיל האחרון בסמסטר הנתון בו היא
למדה את הקורס (בתואר ראשון לאחר מועד ב' ,בתואר שני לאחר מועד א') להלן -
"מועד מיוחד מוקדם" ,ובלבד שתינתן לסטודנטית שהות סבירה להתכונן לבחינה ,או
שיהיה בתקופת הבחינות של הסמסטר הקרוב בו מתקיים הקורס ,הכל לפי בחירת
הסטודנטית.
(ד) על סטודנטית הרוצה להבחן ב"מועד מיוחד מוקדם" כאמור בסעיף ( 7ג) לעיל ,לפתוח
פנייה באפקה נט לרכזת ההתאמות בדקאנט עד  10ימים לאחר המועד הרגיל האחרון
של הבחינה האמורה ,ולציין את בקשתה להקדמת המועד המיוחד.
(ה) סטודנטית שנעדרה מבוחן אמצע בשל אירוע מזכה ביום הבוחן ,זכאית לפטור
מהבוחן ומשקל הבוחן יעבור לציון הבחינה (להלן – "פטור מהבוחן").
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(ו) סטודנטית לאחר לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת ,שנעדרה מבוחן אמצע
בתקופה של עד  14שבועות מיום הלידה ,האימוץ או קבלת ילד למשמורת ,זכאית
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(ז) סטודנטית בהיריון זכאית להגיש בקשה ב"אפקה-נט" לדקאנט לשם קבלת אישור
יציאה לשירותים במהלך כל הבחינה (למעט בחצי השעה הראשונה לבחינה).
(ח) סטודנטית בהיריון זכאית להגיש בקשה לדקאנט דרך "אפקה-נט" לשם קבלת תוספת
זמן בבחינה של  25%ממשך זמן הבחינה.
(ט) במקרה שבו זכאית סטודנטית בהיריון לתוספת זמן גם מסיבה אחרת ,ייקבע שיעור
התוספת הכולל על ידי הדקאנט ,ובלבד שלא יפחת מ.25%-
היעדרות
מבחינה,מטלה
המהווה דרישה
מוקדמת

 .8סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה מבחינה של קורס או שבשל האירוע המזכה לא הגישה
מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת ,זכאית ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה
המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותה לפי כללים אלה.

הארכת
לימודים

 .9סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה תהיה זכאית להגיש בקשה לדקאנט להארכה של
לימודיה בשני סמסטרים ,בלי שתחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

חניה בקמפוס
או בסביבתו

 .10סטודנטית זכאית להגיש בקשה לדקאנט ,מהחודש השביעי להיריונה עד חודש לאחר הלידה,
לחנייה ,בלא תשלום ,בקרבה למכללה.

בני זוג

( .11א) בן או בת זוג של סטודנטית ,שהוא עצמו סטודנט במכללה ,שנעדר בשל אירוע מזכה
שהתרחש במהלך הסמסטר ,יהיה פטור מנוכחות בשיעורים ,למעט בוחן אמצע ,במהלך
הארוע המזכה ,למשך שבוע ימים בלבד .לשם קבלת הפטור מהנוכחות עליו להגיש בקשה
באמצעות "אפקה-נט" ,לדקאנט.
(ב) בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום
הלידה ,יהיה זכאי למועד בחינה אחר בסמסטר הקרוב בו מתקיים הקורס.
(ג) בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבוחן שנערך במהלך שלושה שבועות מיום
הלידה ,יהיה זכאי לפטור מהבוחן.

פרסום ומענקי  .12פרסים ,מלגות ומענקי הצטיינות שמעניקה המכללה ,שאמת המידה להענקתם היא משך
הצטיינות
תקופת הלימודים ,יחושבו לסטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה בהפחתה של תקופת
היעדרותה.
צילום

 .13סטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה ופנתה בבקשה באמצעות "אפקה-נט" לדקאנט ,זכאית
להטבה שוות ערך ל 20-צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסידה ,בעד כל יום
לימודים שבו נעדרה.
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פרק ה' :כללי
פרסום
ותחולה

( .14א) נוהל זה יפורסם בידיעון המכללה ,ב"אפקה-נט" ובאתר האינטרנט של המכללה.
(ב) רכז ההתאמות יביא בפתיחת כל שנה את עיקרי הנוהל ,לידיעת חברי הסגל האקדמי,
הסגל המנהלי וציבור הסטודנטים במכללה.
(ג) תחילתו של נוהל זה במועד אישורו ע"י המועצה האקדמית בתאריך 13.1.2013
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