ריכוז עיקרי זכויות של סטודנטיות בתקופת היריון

1

מפתח הגדרות:
"סטודנטית זכאית"  :סטודנטית בשמירת הריון ,בטיפולי פוריות ,בתהליך אימוץ או בתהליך קבלת ילד
למשמורת\אומנה.
תקופה המקנה זכויות :היעדרות בשל אירוע מזכה לתקופה של לפחות  21ימים לא רצופים במהלך
סמסטר.
אירוע מזכה :טיפולי פוריות והפרייה חוץ גופית ,נסיבות הקשורות להיריון ,שמירת הריון ,נסיעה לחו"ל
למטרת אימוץ או הליך פונדקאות ,הליך אימוץ או הליך קבלת ילד למשמורת\אומנה.

עיקרי הזכויות
בקשת התאמות
 .1סטודנטית בהריון רשאית לפנות לרכזת ההתאמות בדיקנט הסטודנטים ,הגב' טל לוי ,בנושא
בקשות להתאמות ובירור זכויות .דואלtaly@shalem.ac.il :

טל':

\ 02-560-5522

.050-730-2783
סטודנטית המבקשת לקבל התאמות בעת הריונה ,תמלא טופס בקשה להתאמות אותו ניתן לקבל
במשרדי דיקנט הסטודנטים ובפורטל הסטודנטים ,בצירוף אישורים רפואיים רלוונטיים ,ממומחה
לרפואת נשים.
רכזת ההתאמות תקפיד לשמור על חיסיון רפואי .אישורים רלוונטיים הנם למשל :אישור לשמירת הריון
לתקופה של  21ימים לפחות ממומחה לרפואת נשים; אישור לטיפולי פוריות ממומחה לרפואת נשים.
את הבקשה להתאמות ואת האישורים הרפואיים הרלוונטיים יש להגיש בהקדם האפשרי ולא יאוחר
מ 30-יום מתחילת התקופה הרלוונטית.
על הסטודנטית לצרף לבקשה גם את רשימת הקורסים העדכנית אליהם היא רשומה ומידע עדכני
בנוגע לתוכנית המעורבות הקהילתית\התמחות מעשית בה היא משתתפת.
אישור התאמות ,במידה ויאושרו ,יימסר לסטודנטית על ידי רכזת ההתאמות בדיקנט הסטודנטים.
העתק מהאישור יימסר על ידי דיקנט הסטודנטים גם למזכירות המנהל האקדמי .על הסטודנטית
מוטלת חובה לשמור את אישור ההתאמות ולהציגו ככל שיידרש במהלך לימודיה.

1

ריכוז זה אינו כולל פירוט של זכויות נוספות להן זכאית סטודנטית לאחר לידה.

היעדרויות
.2

סטודנטית רשאית להיעדר בשל טיפולי פוריות או בשל סיבות הקשורות להיריון מ 30% -מכלל

השיעורים בכל קורס (כלומר :בקורס של  26מפגשים 8-היעדרויות לכל היותר; בקורס של  13מפגשים
–  4היעדרויות לכל היותר) .במקרה שבו הסטודנטית זכאית להיעדר גם מסיבה אחרת ,ייקבע שיעור
ההיעדרות הכולל בהתאם לנוהלי המוסד ולא יפחת מ  30%סה"כ כאמור .זכות זו הינה בנוסף לאמור
בתקנון לימודים ובחינות במסגרתו מוגדר כי כל סטודנט\ית רשאי להחסיר עד  15%מהשיעורים מבלי
לדווח על סיבת ההיעדרות ,לפי הפירוט הבא :עד  4מפגשים בקורס של  26שיעורים ועד  2מפגשים
בקורס של  13שיעורים.
דחיית קורס
.3

המוסד יאפשר ל"סטודנטית זכאית" שנעדרה בשל אירוע מזכה לתקופה המקנה זכויות ,לדחות

קורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף ובלבד שעדיין לא נבחנה בו .בקשה לדחיית קורס תוגש לרכזת
ההתאמות בדיקנט הסטודנטים.
דחיית מועד הגשת מטלה
.4

"סטודנטית זכאית" שנעדרה בשל אירוע מזכה ולתקופה המקנה זכויות ,במועד שנקבע להגשת

מטלה או בסמוך לו ,תוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית ,בהתאם להחלטת דיקנט הסטודנטים
ומרצה הקורס ובתיאום עם המנהל האקדמי ,תוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות
האמורה .לא ייגבה תשלום נוסף עבור הגשת המטלות במועד החדש.
השלמת סמינריון\תרגיל\סדנה\סיור\הכשרה מעשית\מעורבות קהילתית
.5

המוסד יאפשר ל"סטודנטית זכאית" אשר נעדרה  -גם אם לתקופה הפחותה מהתקופה המקנה

זכויות  -מסמינריון ,תרגיל ,סדנה ,סיור ,הכשרה מעשית או מעורבות קהילתית ,להשלים את שהחסירה
או לבצע מטלה חלופית או לפטור אותה מהשתתפותה או יאפשר את השתתפותה בהם במועד מאוחר
יותר ,בהתאם להחלטת דיקנט הסטודנטים ומרצה הקורס\ראש המדור ובתיאום עם המנהל האקדמי,
בפרק זמן שייקבע על ידם ,תוך התייחסות בין השאר למהות הקורס ולאופי הדרישות במטלות הללו.
בחינות
.6

סטודנטית שנעדרה לתקופה המקנה זכויות ושבעקבות אירוע מזכה לא יכלה להיבחן בבחינה

במועדים הרגילים (מועד א ומועד ב) ,זכאית למועד בחינה אחד נוסף בלבד במסגרת המועדים
המקובלים במוסד ו\ או במועד אחר שייקבע על ידי דיקנט הסטודנטים ובתיאום עם מרצה הקורס
והמנהל האקדמי.
.7

סטודנטית שנעדרה מבחינה בשל אירוע מזכה סמוך למועד הבחינה ,גם אם נעדרה פחות

מהתקופה המקנה זכויות ,זכאית להיבחן במועד מיוחד אחד נוסף ,במסגרת המועדים המקובלים
במוסד ו\או במועד אחר שייקבע על ידי דיקנט הסטודנטים ובתיאום עם מרצה הקורס והמנהל האקדמי.

.8

סטודנטית הצפויה להיעדר מבחינה בגין טיפול פוריות שמטיבו לא ניתן לקיימו במועד אחר,

זכאית להיבחן במועד מיוחד אחד נוסף ,במסגרת המועדים המקובלים במוסד ו\או במועד אחר שייקבע
על ידי דיקנט הסטודנטים ובתיאום עם מרצה הקורס והמנהל האקדמי .כל זאת ,בכפוף להגשת
אישורים רפואיים רלוונטיים והגשת בקשה בכתב מראש לרכזת ההתאמות בדיקנט הסטודנטים.
.9

סטודנטית בהריון זכאית לצאת לשירותים במהלך הבחינה.

.10

סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן בבחינה\בוחן של  25%ממשך זמן הבחינה\הבוחן.

במקרה שבו סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן גם מסיבה מוצדקת אחרת שאושרה על ידי דיקנט
הסטודנטים ,תוספת הזמן תבוא בנוסף לתוספת הזמן כאמור.
קורס המהווה תנאי קדם
.11

"סטודנטית זכאית" שנעדרה לתקופה המקנה זכויות ושנבצר ממנה להשלים חובותיה (כגון

הגשת מטלה) בקורס המהווה "דרישת קדם" לקורס מתקדם ,למטלה מתקדמת או לשנת לימודים
מתקדמת ,זכאית לקבל אישור להשתתף על תנאי בקורס המתקדם\בשנה"ל המתקדמת עד להשלמת
חובותיה בקורס שהיווה דרישת קדם.
הקפאת לימודים
.12

"סטודנטית זכאית" אשר נעדרה למשך התקופה המקנה זכויות ,רשאית להודיע ולבצע הקפאת

לימודים לפני מועד הבחינות הראשון בקורסים אליהם נרשמה ולסמסטר בו נעדרה ,ולשמור את זכותה
להירשם מחדש ובלבד שהלימודים לא יידחו מעבר לשנתיים .הודעה על הקפאת לימודים תוגש בכתב
לרכזת ההתאמות בדיקנט הסטודנטים ולמנהל האקדמי.
הארכת לימודים
.13

"סטודנטית זכאית" אשר נעדרה למשך התקופה שמקנה זכויות ,רשאית להאריך את משך

לימודיה עד שני סמסטרים מבלי שתחויב בשכר לימוד או בתשלום נוסף בשל הארכה זו .יש להגיש
בקשה בכתב לרכזת ההתאמות בדיקנט הסטודנטים להארכת הלימודים .למען הסר ספק ,לא
תתאפשר קבלת מלגות מהמרכז האקדמי שלם מעבר לארבע שנות לימודים ( 8סמסטרים).
חנייה
.14

המוסד יאפשר לסטודנטית בהריון החל מהחודש השביעי להריונה ועד לחודש לאחר הלידה,

לחנות ללא תשלום בקרבה למקום לימודיה .יש לפנות לרכזת ההתאמות בדיקנט הסטודנטים לקבלת
התאמה זו.
כרטיסי צילום
.15

"סטודנטית זכאית" שנעדרה בשל אירוע מזכה ,גם אם נעדרה פחות מהתקופה המקנה זכויות,

תוכל לקבל כרטיסי צילום בגין היעדרויותיה עד לתקרה של  40צילומים ליום היעדרות .יש לפנות לרכזת
ההתאמות בדיקנט הסטודנטים לקבלת הטבה זו.

מקומות ישיבה מותאמים
.16

המוסד יקצה מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטית בהריון בחללי הלימוד במוסד אשר יאפשרו

נוחות ישיבה וכתיבה ,בכפוף לבקשה שתוגש לרכזת ההתאמות בדיקנט הסטודנטים.
מלגות פרסים ומענקי הצטיינות
.17

"סטודנטית זכאית" תהיה זכאית להמשיך ולקבל פרסים ומענקי הצטיינות אשר הוענקו לה,

ככל שהוענקו לה ,גם במהלך היעדרותה ועד לתקופה של  30ימי היעדרות במהלך הסמסטר .במידה
והסטודנטית לא תחזור ללימודים לאחר היעדרות של  30ימים ,מלגות המרכז האקדמי שלם יופסקו.
על הסטודנטית לעדכן את רכזת ההתאמות בדיקנט הסטודנטים האם בכוונתה לחזור ללימודים לאחר
 30ימים של היעדרות.
פרסים ,מלגות ומענקי הצטיינות מן המוסד שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת הלימודים,
יחושבו לסטודנטית זכאית שנעדרה בשל אירוע מזכה לתקופה המקנה זכויות בהפחתה של תקופת
היעדרותה.
בני זוג
.16סטודנט שבת זוגו עברה אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר ,יהיה פטור מנוכחות בשיעורים
למשך שבוע ימים במצטבר מיום האירוע המזכה ,ובלבד שפנה לרכזת ההתאמות בדיקנט הסטודנטים,
הציג אישורים רפואיים מתאימים בנוגע לאירוע המזכה של בת זוגו ,וקיבל זכאות לכך מרכזת
ההתאמות .זכות זו הינה בנוסף לאמור בתקנון לימודים ובחינות במסגרתו מוגדר כי כל סטודנט\ית
רשאי להחסיר עד  15%מהשיעורים מבלי לדווח על סיבת ההיעדרות ,לפי הפירוט הבא :עד  4מפגשים
בקורס של  26שיעורים ועד  2מפגשים בקורס של  13שיעורים.

