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  כללי .1

 יהא אמון על הטמעת נוהל זה. מידאקמנהל הה .1.1

 שבועות מיום הלידה 15או סטודנטית שילדה, סטודנטית שנעדרה מקורסים בשל הריונה ובאישור רופא,   .1.2

 ממנו נעדרה.כל יום לימודים  עבורצילומים  20 -תהיה זכאית לקבל הטענת כרטיס צילומים

 קבלת ההטבות מותנית בהצגת אישור רפואי רשמי וחתום. .1.3

 

 ריוןיזכויות סטודנטית בה .2

 היעדרות ממבחן .2.1

 ג'. לה להגיע לבחינה, תהיה זכאית למועד  מאפשרון לא היריבסטודנטית כי מצבה של נשים בלבד אם אישר רופא 

 האישור הרפואי נדרש להינתן ע"י הרופא ביום מועד הבחינה. אישור רפואי שיינתן בדיעבד לא יטופל. 

 )למעט מעבדות( שיש בו חובת נוכחות היעדרות מקורס .2.2

נה בתום הקורס ובלבד שהיעדרותה לא ריון אשר נעדרה בשל הריונה מקורסים, תהיה זכאית לגשת לבחייסטודנטית בה

 בקורס והוצג אישור רפואי להיעדרה.)לפי הגבוה(  מכלל המפגשים 30% ששה שבועות או עלתה על

 הגשת עבודות סמינריוניות .2.3

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

 שבועות מתום שמירת ההיריון ובלבד שהוצג אישור רפואי להיעדרה. 7 -ודה במועד הגשת העב

 הגשת תרגילים .2.4

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

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

 רכת זמן בבחינותהא .2.5

ממשך זמן   25%סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים במהלך הבחינה, וזכאית לקבל תוספת זמן בבחינה עד 

 הבחינה.

 חנייה .2.6

 סטודנטית בהיריון מהחודש השביעי להריונה, זכאית לחנות בחניית המכללה.

 קורסי מעבדה .2.7

ריון יור רופא או בגלל שהניסויים כללו חומרים מסוכנים בהכפוף לאישדרה מפגישות מעבדה בשל הריונה סטודנטית שנע

 בת.אית להשלים את הניסויים בשנה העוקאו הנקה, זכ

 

 

 



 
 

 

 זכויות סטודנטית שילדה .3

 היעדרות ממבחן .3.1

 ג'.שבועות מיום הלידה תהיה זכאית למועד  15 במהלךסטודנטית שנעדרה עקב לידה מבחינות שהתקיימו 

תהיה זכאית לשני מועדי ג'. המועד הראשון יינתן  השבועות מיום הלידה 15חינה במהלך במידה ונעדרה משני מועדי הב

 באותה השנה. המועד השני יינתן בשנה העוקבת. הזכאות למועד ג' תינתן בכפוף לאישור לידה.

 )למעט מעבדות( שיש בו חובת נוכחות היעדרות מקורס .3.2

לידה, תהיה זכאית לגשת לבחינה בתום הקורס ובלבד הבשל מקורסים סטודנטית שילדה במהלך הסמסטר ונעדרה 

 בקורס. מכלל המפגשים )לפי הגבוה( 30%על ששה שבועות או שהיעדרותה לא עלתה 

 חנייה .3.3

 .עד חודש לאחר הלידה תהיה זכאית לחנות בחניית המכללהסטודנטית שילדה, 

 הגשת עבודות סמינריוניות .3.4

שבועות מיום הלידה, תהיה זכאית  15עד שנקבע לה, החל בתקופה של סטודנטית אשר לא הגישה עבודה סמינריונית במו

 . שבועות מיום הלידה 16עד להאריך את מועד הגשת העבודה 

 הגשת תרגילים .3.5

שבועות מיום הלידה, תהיה זכאית להאריך את  15תרגיל במועד שנקבע לכך, החל בתקופה של סטודנטית אשר לא הגישה 

 ת מיום הלידה.שבועו 16עד  התרגילמועד הגשת 

 נוכחות במעבדה .3.6

 בת.שבועות מיום הלידה, זכאית להשלים את הניסויים בשנה העוק 15סטודנטית שנעדרה מפגישות מעבדה במהלך 

 דחיית לימודים .3.7

שבועות מתחילת הסמסטר תהיה זכאית לדחות בשני סמסטרים את המשך לימודיה מבלי  3במהלך סטודנטית אשר ילדה 

 .לשלם תוספת שכר לימוד

 

 זכויות סטודנטית בטיפולי פוריות .4

 היעדרות ממבחן

סטודנטית שנעדרה ממבחן בשל טיפולי פוריות, אם אישר רופא בכתב כי מצבה לא אפשר לה להגיע לבחינה וכי לא היה 

 ג'.באפשרותה לקיים את הטיפולים במועד אחר, תהה זכאית למועד 

האישור הרפואי נדרש  בשנה העוקבת. נוסף למועד ג'ה זכאית היה ובאותם תנאים נעדרה גם ממועד ב' של הקורס, תהי

 להינתן ע"י הרופא ביום מועד הבחינה. אישור רפואי שיינתן בדיעבד לא יטופל. 

 )למעט מעבדות( שיש בו חובת נוכחות היעדרות מקורס .4.1

תום הקורס, ובלבד בסטודנטית אשר עוברת טיפולי פוריות ונעדרה בשל כך מקורסים, תהיה זכאית לגשת לבחינה 

 בקורס והוצג אישור רפואי להיעדרה.מכלל המפגשים )לפי הגבוה(   30%על ששה שבועות או שהיעדרותה לא עלתה 

 תהגשת עבודות סמינריוניו .4.2

סטודנטית אשר לא הגישה עבודה סמינריונית במועד שנקבע לה, החל בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות, תהיה 

 שבועות ובלבד שהוצג אישור רפואי להיעדרה. 4 -ועד הגשת העבודה בזכאית להאריך את מ



 
 

 

 הגשת תרגילים .4.3

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

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

 נוכחות במעבדה .4.4

בת ובלבד שהוצג אישור להשלים את הניסויים בשנה העוק ת שנעדרה מפגישות מעבדה בשל טיפולי פוריות, זכאיתסטודנטי

 רפואי להיעדרה. 

 

 זכויות סטודנטית שהפילה .5

 היעדרות ממבחן .5.1

תהיה זכאית למועד  ,מבחינות שהתקיימו תוך חודש מיום ההפלהועקב כך נעדרה להריונה  14עד שבוע  שהפילהסטודנטית 

 . יוחדמ

 .לשני מועדים מיוחדיםהיה ושני המועדים נפלו במהלך חודש מיום ההפלה, תהיה זכאית 

 , יחולו חוקי לידה מלאים.14אחרי שבוע הפלה החלה 

 )למעט מעבדות( שיש בו חובת נוכחות היעדרות מקורס .5.2

תהיה זכאית לגשת  ,הפלהשהתקיימו תוך חודש מיום ה ,שיעוריםמלהריונה  14סטודנטית שנעדרה עקב הפלה עד שבוע 

 . לבחינה בתום הקורס

 , יחולו חוקי לידה מלאים.14אחרי שבוע הפלה החלה 

 הגשת עבודות סמינריוניות .5.3

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

ההגשה או חודש לאחר ההפלה, המאוחר מבין בודה בשבועיים מיום הפילה, תהיה זכאית להאריך את מועד הגשת הע

  .השניים

 הגשת תרגילים .5.4

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

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

 

 

 ילדה: סטודנט* שבת זוגתוזכויות של  .6

 היעדרות מקורס שיש בו חובת נוכחות .6.1

 שבועות ממועד הלידה. 3במהלך הסמסטר, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך של בת זוגתו סטודנט שנעדר בשל לידה 

 קורסי מעבדה .6.2

עד הלידה של בת זוגתו, זכאי להשלים את הניסויים בשנה ממושבועות  3סטודנט שנעדר מפגישות מעבדה שנערכו במהלך 

 העוקבת.

 היעדרות ממבחן .6.3

ג', בכפוף להצגת אישור למועד ועות ממועד הלידה של בת זוגתו, יהיה זכאי שב 3סטודנט שנעדר מבחינה שנערכה במהלך 

 לידה.



 
 

 

 הגשת עבודות סמינריוניות .6.4

היה י ,של בת זוגתו הלידהשבועות מיום  3החל בתקופה של  לכך, עבודה סמינריונית במועד שנקבעלא הגיש  אשר סטודנט

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

 .המאוחר מבין השניים

 הגשת תרגילים .6.5

, יהיה זכאי להאריך של בת זוגתו יום הלידהשבועות מ 3אשר לא הגיש תרגיל במועד שנקבע לכך, החל בתקופה של  סטודנט

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

 .השניים

 

 

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

 

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

 זכויות של סטודנטית שילדה. סטודנטית שאימצה ילד תקבל את כל ה  .7.1

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

 סטודנט שהינו המטפל העיקרי של ילד מאומץ, יקבל את כל הזכויות של סטודנטית שילדה, באישור ועדת הוראה.  .7.3

 לד למשמורת.  חל גם על קבלת י 7כל האמור בסעיף   .7.4

 

 

 


