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2022ינואר  03  
 

נוהל זכויות הסטודנט )התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת 
 2012-התשע"ג בכפוף להחלטת מל"ג או אומנה(, 

 
 עדכון תשע"ו 

 
 

 הגדרותפרק א':  .1

 המכללה האקדמית אחוה. –"המכללה" 
השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה אחרת  -"דרישה מוקדמת"

 או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת.
זכויות הסטודנט מבחינות או מלימודים ב)א( לחוק  19היעדרות כמפורט בסעיף  -"היעדרות בשל אירוע מזכה"

 ימים לפחות במהלך הסמסטר בשל אחת הסיבות המנויות להלן: 21לתקופה של 
 (טיפולי פוריות;1)
 הריון (2)
 ( לידה3)
 ( אימוץ 4)
 הורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה;כ( קבלת ילד למשמורת 5)
 ( היעדרות לצורך שמירת הריון;6)
 נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין ארצי;( היעדרות לצורך 7)

 רוע מזכה "(י)להלן:" א
 תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט. -"מטלה"

 

 פרק ב':  .2

 sagit_be@ACHVA.AC.IL  שגית בן צביהיא גב'  המכללהלשם יישום הוראות  סטודנטיםרכזת 
 ההתאמות יהיו אלה:  תתפקידי רכז

מיכל אורית קביעת ההתאמות לסטודנטים, לאחר קבלת בקשה להתאמות,  לפי הוראות המוסד ובתיאום  .א
 דהרי יועצת המכינה.

 ים הרלבנטיים במוסד לצורך ביצוען.מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמ .ב

 טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות.  .ג

 על חיסיון המסמכים הרפואיים שהועברו אליה.  סטודנטים ויועצת ישמרורכזת 
 

 

  פרק ג' התאמות ונהלי בקשת התאמות .3
 

 זהה לנוהל ההיעדרויות הרגילהיעדרות משיעורים  .3.1

 מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.  30%-סטודנט זכאי להיעדר בשל אירוע מזכה מ .א
  אישור מיוחד.במסגרת חריגות  30%לא תתאפשר היעדרות כוללת מעל 

מכלל השיעורים. תקופה זו שלושה שבועות  יעמוד על סטודנטית לאחר לידהעבור מקורס שיעור ההיעדרות  .ב
 תוגדר כמשכב לידה ותספר מיום הלידה. 

אפשרות לאשר היעדרות נוספת מעבר לזו המותרת תיבדק רק במקרים חריגים שיאומתו ויגובו ע"י מסמכים 
 המממן או מנהלת המכינה.רפואיים ובאישור הגורם 

 או להירשם לסמסטר אחד מתוך קורס שנתי.  ,לא ניתן לבטל סמסטר .ג
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 . בלבד3.1בהתאם לסעיף  הליך טיפול במקרה של היעדרות משיעורים

אישורים רפואיים רלבנטיים עדכניים. במקרה של הריון יש להציג אישור  סטודנטיםלהציג בפני רכזת  יש .א
 הכולל גם תאריך לידה משוער. 

אישור על תאריך לידה או או צפוי/ה להעדר וכן  ה/ית להעביר את רשימת הקורסים מהם נעדר/על הסטודנט .ב
 . לרכזת סטודנטים אישור לידה

 

 מטלות .3.2
 

 הגשתתאריך הלידה את משבועות  3עד לדחות תוכל  שמירת הריוןאו  סטודנטית במקרה של לידה או אימוץ .א
 מטלת הקורס, או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המרצה.

השבועות  3במקרה של בעיה רפואית חריגה מגובה באישור רופא מומחה בלבד תינתן אפשרות לספור את 
 החל משבועיים לפני תאריך הלידה בפועל. 

תוכל לחזור על קורסים ללא תשלום  בגלל אירוע מזכר את המכינהולא תסיים שכ"ל  תשמשלמ תסטודנטי .ב
 נוסף.

  
 הליך טיפול במקרה של דחיית מטלות 

את האישור הרפואי הרלבנטי בצירוף רשימת הקורסים ורשימת  סטודנטיםעל הסטודנטית להעביר לרכזת  .א
 המרצים.  

 .םשתיצור קשר עם המרצים הרלבנטיי למנהלת המכינה לאישורלאחר בדיקת המסמכים יועבר  .ב

תעביר למדור בחינות ולמדור שכ"ל את תאריכי ההגשה המאושרים בכדי  הרלבנטי/ת סטודנטיםרכז/ת   .ג
 שלא יגבה קנס מהסטודנטית.

 
 בחינה. 3.4

 

שבועות מיום  3מבחינה בתקופה של עד  ה/לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדר יתסטודנט .א
הלידה, האימוץ או קבלת ילד למשמורת, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים 

 במוסד. 
 הליך טיפול לצורך קבלת מועד נוסף

בהתאם   ,ממנהלת המכינהאישור אסמכתאות או בצירוף  ,ית להגיש בקשה למועד מיוחד/על הסטודנט
 במכללה. מועדים מיוחדים והל הגשת בקשות ללנוהל בחינות ולנ

 
 התאמות בזמן בחינה .3.5

 

 סטודנטית בהריון זכאית לצאת לשירותים במהלך הבחינה גם במבחנים בהם נאסר על כך לכלל         .א
 הסטודנטים.        

במידה וזכאות  ממשך זמן הבחינה. 25% -סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ .ב
 לתוספת זמן מסיבות אחרות אינה זכאות לתוספת זמן כפולה.
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 הליך טיפול בהתאמות בזמן בחינה

 

 .לא יאוחר משבועיים לפני תקופת הבחינותעל הסטודנטית להגיש בקשה להתאמות בבחינה  .א

אישורים רפואיים רלבנטיים  סטודנטים ותעביר ליועצת המטפלת בנושא ההתאמותעל הסטודנטית להציג בפני רכזת  .ב
 גם תאריך לידה משוער. עדכניים הכוללים

 תנפיק לסטודנטית אישור התאמה מוגבל בזמן ותעדכן במערכת המכלול. יועצת .ג

בפני המשגיחות בתחילת כל בחינה. הכרטיס ניתן  בתוקףבאחריות הסטודנטית להציג כרטיס התאמות  .ד
 להורדה במערכת מידע אישי.

 תשתיות .3.8
 

 -קצה בקמפוס תהמכללה 

 חדר הנקה ממוקם במשרדי דיקן סטודנטים.  .א

סטודנטית הנתקלת במחסור במקומות ישיבה מתאימים למצבה ההריוני ומאפשרים נוחות ישיבה  .ב
 .סטודנטיםוכתיבה תפנה לרכזת 

 

 

  בני זוג .3.9
 

שהתרחש במהלך הסמסטר, יהיה פטור מנוכחות של בת זוג בשל אירוע מזכה  ה/שנעדר ית/סטודנט .א
 בשיעורים למשך שבוע ימים. 

של בת  מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה ה/שנעדרשל בת זוג ית לאחר לידה /סטודנט .ב
, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במוסד. יש לפעול על פי הנוהל למועד הזוג

 לעיל. מיוחד המפורט

 3, יהיה זכאי לדחייה של של זוגתו/ה שבועות מיום הלידה 3ית שהיה צריך להגיש עבודה במהלך /סטודנט .ג
 שבועות נוספים ממועד הגשת העבודה או להגיש עבודה חלופית בתיאום עם המרצה ללא תשלום קנס.

 
 25.1.2018נוסף בתאריך 

 9.12.2021עודכן בתאריך 

 

לסטודנטית לאחר לידה יציאה להנקההתאמות בזמן בחינה  .  - 

 א. סטודנטית מניקה, עד חצי שנה מיום הלידה, זכאית לצאת מהבחינה לצרכי הנקה על פי הצורך. זמן

 .ההנקה יתווסף לזמן הבחינה, ויהיה בנוסף לתוספות זמן אישיות להן זכאית הסטודנטית

להיבחנות וחדר לצרכי הנקה. יודגש כיב. מדור בחינות יקצה לכלל הסטודנטיות המניקות כיתה נפרדת   

 בכיתת הבחינה המיועדת לסטודנטיות מניקות ישובצו כלל הסטודנטיות שימצאו זכאיות להתאמה

 זו, ללא תלות בקורס בו הן נבחנות. לא תאושר יציאה להנקה שלא תואמה מראש ושהסטודנטית לא

 .שובצה בכיתה ייעודית למניקות

לכיתות בהן מתבצעת בחינהג. לא תאושר הכנסת תינוקות  . 

 ד. סטודנטית הרוצה לממש את זכותה להניק, תגיע ביום הבחינה עם מלווה אשר ישגיח על התינוק מחוץ

 .לכיתה בזמן הבחינה

 הליך טיפול באישור יציאה להנקה בזמן בחינה

.א. על הסטודנטית להגיש בקשה להיבחן בכיתת מניקות לרכזת סטודנטים ולהציג אישור לידה . 
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 ג. בכפוף לנוהל ההתאמות בדרכי היבחנות הכללי במכללה, סטודנטית שלא תגיע לבחינה שתואמה לה

24 –לפחות  לרכזת סטודנטים  חויב בקנס, למעט אם הודיעה על כךבתנאי הנקה מיוחדים כלעייל ת  

 'שעות לפני מועד הבחינה. במידה והבחינה מתקיימת ביום א עליה להודיע על ביטול עד יום ה

.12:00בשעה   

היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה.  3.10  

 


