
  
 

 

  ריון ולאחר לידהיוהל זכויות סטודטיות במהלך ה
  
  

  :ובי זוגם ריון ואחרי לידהיהבאים לסטודטיות במהלך ה הליםהמכללה אקדמית להדסה ירושלים (ע"ר) קבעה את  -עזריאלי
  
  

  כללי .1

 מהל הסטודטים יהא אמון על הטמעת והל זה. .1.1

  ר הקה מצא בקומת מרצים מן החוץ.חד .1.2

  הקה.הובחדר מצאות בקומת הלובי בשירותים תלה עמדות הח

  שבועות מיום הלידה 14סטודטית שעדרה מקורסים בשל הריוה ובאישור רופא,  או סטודטית שילדה,  .1.3

 ממו עדרה.כל יום לימודים  עבורצילומים  20 -תהיה זכאית לקבל הטעת כרטיס צילומים

  ום.קבלת ההטבות מותית בהצגת אישור רפואי רשמי וחת .1.4

 

 ריוןיזכויות סטודטית בה .2

  היעדרות ממבחן .2.1

 היריון לא אפשר לה להגיע לבחיה, תהיה זכאית למועד מידי.בסטודטית אם אישר רופא כי מצבה של 

  שיש בו חובת וכחות היעדרות מקורס .2.2

דרותה לא ריון אשר עדרה בשל הריוה מקורסים, תהיה זכאית לגשת לבחיה בתום הקורס ובלבד שהיעיסטודטית בה

 מכלל המפגשים בקורס והוצג אישור רפואי להיעדרה. 30%עלתה על 

  הגשת עבודות סמיריויות .2.3

ריון, תהיה זכאית להאריך את ית במועד שקבע לכך, החל בתקופת שמירת הית אשר לא הגישה עבודה סמיריויסטודט

 ור רפואי להיעדרה.שבועות מתום שמירת ההיריון ובלבד שהוצג איש 7 -מועד הגשת העבודה ב

  הגשת תרגילים .2.4

ריון, תהיה זכאית להאריך את  מועד הגשת יסטודטית אשר לא הגישה תרגיל במועד שקבע לכך, החל בתקופת שמירת ה

 שבועות מתום שמירת ההיריון ובלבד שהוצג אישור רפואי להיעדרה. 7 -ב תרגילה

  הארכת זמן בבחיות .2.5

ממשך זמן   25%ים במהלך הבחיה, וזכאית לקבל תוספת זמן בבחיה עד סטודטית בהיריון זכאית לצאת לשירות

 הבחיה.

  חייה .2.6

 סטודטית בהיריון מהחודש השביעי להריוה, זכאית לחות בחיית המכללה.

 קורסי מעבדה .2.7

יון ריכפוף לאישור רופא או בגלל שהיסויים כללו חומרים מסוכים בהדרה מפגישות מעבדה בשל הריוה סטודטית שע

  בת.אית להשלים את היסויים בשה העוקאו הקה, זכ

  

 

  



  
 

 

 זכויות סטודטית שילדה .3

  היעדרות ממבחן .3.1

  אחד.  שבועות מיום הלידה תהיה זכאית למועד מיידי 14 במהלךסטודטית שעדרה עקב לידה מבחיות שהתקיימו 

 .יידי אחד ולמועד מעוכב בשה העוקבתשבועות מיום הלידה, תהיה זכאית למועד מ 14שי המועדים פלו במהלך היה ו

  שיש בו חובת וכחות היעדרות מקורס .3.2

לידה, תהיה זכאית לגשת לבחיה בתום הקורס ובלבד הבשל מקורסים סטודטית שילדה במהלך הסמסטר ועדרה 

 מכלל המפגשים בקורס. 30%שהיעדרותה לא עלתה על 

  חייה .3.3

  .עד חודש לאחר הלידה ללהתהיה זכאית לחות בחיית המכסטודטית שילדה, 

 הגשת עבודות סמיריויות .3.4

שבועות מיום הלידה, תהיה זכאית  14סטודטית אשר לא הגישה עבודה סמיריוית במועד שקבע לה, החל בתקופה של 

 . שבועות מיום הלידה 16עד להאריך את מועד הגשת העבודה 

  הגשת תרגילים .3.5

שבועות מיום הלידה, תהיה זכאית להאריך את  14לכך, החל בתקופה של תרגיל במועד שקבע סטודטית אשר לא הגישה 

 שבועות מיום הלידה. 16עד  התרגילמועד הגשת 

  וכחות במעבדה .3.6

 בת.שבועות מיום הלידה, זכאית להשלים את היסויים בשה העוק 14סטודטית שעדרה מפגישות מעבדה במהלך 

  דחיית לימודים .3.7

ועות מתחילת הסמסטר תהיה זכאית לדחות בשי סמסטרים את המשך לימודיה מבלי שב 3במהלך סטודטית אשר ילדה 

 לשלם תוספת שכר לימוד.

 

 זכויות סטודטית בטיפולי פוריות .4

  היעדרות ממבחן .4.1

סטודטית שעדרה ממבחן בשל טיפולי פוריות, אם אישר רופא בכתב כי מצבה לא אפשר לה להגיע לבחיה וכי לא היה 

  . אחד ת הטיפולים במועד אחר, תהה זכאית למועד מיידיבאפשרותה לקיים א

 היה ובאותם תאים עדרה גם ממועד ב' של הקורס, תהיה זכאית גם למועד מעוכב אחד. 

  שיש בו חובת וכחות היעדרות מקורס .4.2

תום הקורס, ובלבד בסטודטית אשר עוברת טיפולי פוריות ועדרה בשל כך מקורסים, תהיה זכאית לגשת לבחיה 

 מכלל המפגשים בקורס והוצג אישור רפואי להיעדרה. 30%שהיעדרותה לא עלתה על 

  תהגשת עבודות סמיריויו .4.3

סטודטית אשר לא הגישה עבודה סמיריוית במועד שקבע לה, החל בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות, תהיה 

 ובלבד שהוצג אישור רפואי להיעדרה. שבועות 4 - זכאית להאריך את מועד הגשת העבודה ב

  הגשת תרגילים .4.4

סטודטית אשר לא הגישה תרגיל במועד שקבע לכך, החל בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות, תהיה זכאית להאריך 

 שבועות ובלבד שהוצג אישור רפואי. 4 -ב התרגיל את מועד הגשת 



  
 

 

  וכחות במעבדה .4.5

בת ובלבד שהוצג אישור להשלים את היסויים בשה העוק טיפולי פוריות, זכאיתסטודטית שעדרה מפגישות מעבדה בשל 

  רפואי להיעדרה. 

 

 זכויות סטודטית שהפילה .5

  היעדרות ממבחן .5.1

תהיה זכאית למועד  ,מבחיות שהתקיימו תוך חודש מיום ההפלהועקב כך עדרה להריוה  14עד שבוע  שהפילהסטודטית 

  . אחד מיידי

  פלו במהלך חודש מיום ההפלה, תהיה זכאית למועד מיידי אחד ולמועד מעוכב בשה העוקבת. היה ושי המועדים

 , יחולו חוקי לידה מלאים.14אחרי שבוע הפלה החלה 

  שיש בו חובת וכחות היעדרות מקורס .5.2

למועד  תהיה זכאית ,שהתקיימו תוך חודש מיום ההפלה ,שיעוריםמלהריוה  14סטודטית שעדרה עקב הפלה עד שבוע 

  מיידי. 

 , יחולו חוקי לידה מלאים.14אחרי שבוע הפלה החלה 

  הגשת עבודות סמיריויות .5.3

חודש מהיום בו חל בתקופה של שבמועד  לא הגישה עבודה סמיריויתלהריוה ועקב כך  14סטודטית שהפילה עד שבוע 

חודש לאחר ההפלה, המאוחר מבין  ההגשה אוהפילה, תהיה זכאית להאריך את מועד הגשת העבודה בשבועיים מיום 

  .השיים

  הגשת תרגילים .5.4

להריוה ועקב כך לא הגישה תרגיל במועד שחל בתקופה של חודש מהיום בו הפילה, תהיה  14סטודטית שהפילה עד שבוע 

 זכאית להאריך את מועד הגשת התרגיל בשבועיים מיום ההגשה או חודש לאחר ההפלה, המאוחר מבין השיים. 

  

 

  ילדה: סטודט* שבת זוגתוות של זכוי .6

  היעדרות מקורס שיש בו חובת וכחות .6.1

 שבועות ממועד הלידה. 3במהלך הסמסטר, יהיה פטור מוכחות בשיעורים למשך של בת זוגתו סטודט שעדר בשל לידה 

 קורסי מעבדה .6.2

להשלים את היסויים בשה  שבועות  ממועד הלידה של בת זוגתו, זכאי 3סטודט שעדר מפגישות מעבדה שערכו במהלך 

 העוקבת.

  היעדרות ממבחן .6.3

למועד וסף מעוכב, או להצטרף ועות ממועד הלידה של בת זוגתו, יהיה זכאי שב 3סטודט שעדר מבחיה שערכה במהלך 

 למועד מיידי אם מתקיים.

  

  

 



  
 

 

 הגשת עבודות סמיריויות .6.4

היה י ,של בת זוגתו הלידהשבועות מיום  3חל בתקופה של ה לכך, עבודה סמיריוית במועד שקבעלא הגיש  אשר סטודט

שבועות ממועד הלידה,  5- או ב המועד המקורי שקבע להגשה מיום שבועות 3- להאריך את מועד הגשת העבודה ב זכאי

  .המאוחר מבין השיים

 הגשת תרגילים .6.5

, יהיה זכאי להאריך של בת זוגתו ידהשבועות מיום הל 3אשר לא הגיש תרגיל במועד שקבע לכך, החל בתקופה של  סטודט

שבועות ממועד הלידה, המאוחר מבין  5- או ב מיום המועד המקורי שקבע להגשה שבועות 3 - את מועד הגשת התרגיל ב

 .השיים

  

 . מתייחס גם לבת זוג של סטודטית שילדה 6*האמור בסעיף 

 

 :סטודט/ית לאחר אימוץ או קבלת ילד למשמורתזכויות של  .7

7.1.  טית שילדה. טית שאימצה ילד תקבל את כל הסטודזכויות של סטוד 

 סטודט שאימץ ילד יקבל את כל הזכויות של סטודט שבת זוגתו ילדה.   .7.2

 סטודט שהיו המטפל העיקרי של ילד מאומץ, יקבל את כל הזכויות של סטודטית שילדה, באישור ועדת הוראה.  .7.3

 ורת.  חל גם על קבלת ילד למשמ 7כל האמור בסעיף   .7.4

 

 

  

  


