
 מדריך זכויות, 
 נהלים ומידע 

על הוגנות מגדרית

 במדריך זה מרוכזים זכויות ונהלי האוניברסיטה, שירותים 
ומידע שימושי בכל הנוגע לקידום הוגנות מגדרית

אתר המשרד להוגנות מגדרית – מרכז מידע על זכויות, נהלים, מלגות, . 	
ואירועים בנושאי קידום שוויון מגדרי  לפרטים לחץ/י כאן

f ״המשרד להוגנות מגדרית – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב"  . 	 דף פייסבוק 
מקדם שיח פתוח על נושאים הקשורים להוגנות מגדרית באוניברסיטה 

ובאקדמיה בכלל.

 מניעת הטרדה מינית – נוהל הטיפול בהטרדות מיניות . 	
לפרטים לחץ/י כאן

 נציבות הקבילות לענייני הטרדה מינית – . 	
 הנציבה המרכזת קמפוס מרקוס: 

 URprotected@bgu.ac.il :פרופ' אפרת הוס | מייל 
 קמפוס שדה בוקר : גב׳ נורית נובופלנסקי  | טל': 08-6596800

קמפוס אילת : גב׳ דיאנה שמיר-סגל |  טל': 08-6304515

 נציגת השוויון המגדרי וטיפול בהטרדות מיניות – . 	
 האגודה הסטודנטיאלית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:

 gender@aguda.bgu.ac.il  :הרכזת גב׳ נטע קריגר | מייל 
פל' : 054-2321345

נהלי הורות  – התאמות לסטודנטיות.ים בעקבות הריון, לידה, אימוץ, . 	
 קבלת ילד למשמורת או אומנה וטיפולי פוריות

לפרטים לחץ/י כאן

רכזת התאמות בעקבות הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת . 	
 או אומנה וטיפולי פוריות – 

 קמפוס מרקוס: גב׳ רחל בלבן פרומוביץ  
 מייל babycoord@bgu.ac.il | טל' : 08-6472367

 קמפוס אילת : גב' רונית כהן
 מייל ronitco@bgu.ac.il | טל' 08-6304506

לפרטים לחץ/י כאן 

אישור חנייה בקמפוס – סטודנטית המבקשת אישור כניסה לרכב . 	
 בתקופת הזכאות )החל משבוע 24 להריון( תפנה לרכזת התאמות 

 גב׳ רחל בלבן פרומוביץ באמצעות טופס בקשה ראשוני באתר 
 לפרטים לחץ/י כאן 

רכזת ההתאמות תעביר אישור למחלקת הביטחון. מחלקת הביטחון 
תעביר את האישור לסטודנטית.

 חדרי הנקה – . 	
 קמפוס מרקוס: בניין 35 חדר מינוס 106, בניין 72 

 חדר  A593 )בקומה 2, בצמוד לחדר 502(, בניין 90, חדר 352 
M105 מדעי הבריאות: בניין 

 קמפוס שדה בוקר: מעונות הסטודנטים,  בניין 35
 קמפוס אילת: בניין 5

לקבלת מפתח פיזי או מיגנוט כרטיס הסטודנטית, לאחד מחדרי הנקה 
 בקמפוס מרקוס ומדעי הבריאות, יש לפנות לרכזת התאמות - 

  babycoord@bgu.ac.il :גב׳ רחל בלבן פרומוביץ | מייל 

 קמפוס אילת: יש לפנות לדיקאנט הסטודנטים:
 ronitco@bgu.ac.il הגב' רונית כהן | מייל

 אישורים למשרד הכלכלה להשתתפות במימון מעון לילד – . 		
דוקטורנטיות.ים ובתר דוקטורנטיות.ים מתבקשים לפנות אל בית ספר 

קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים על מנת לקבל מידע ואישורים 
 רלבנטיים.

תלמידי.ות תואר שני יש לפנות אל מזכירות הפקולטה בה לומדות.ים. 
לקבלת אישור על גובה המלגות שמקבל.ת הסטודנט.ית יש לפנות אל אגף 

zarfatis@bgu.ac.il :כספים: גב׳ שולה צרפתי | מייל

כתיבה שוויונית – שפה שוויונית המעבירה מסר של שוויון והכלה, . 		
 ותורמת לביסוס נורמות של הוגנות מגדרית. 

לפרטים לחץ/י כאן 

משכילה – תוכנית סיוע לאימהות חד הוריות המתמודדות עם קשיים . 		
 כלכליים בשת"פ עם קרן קציר.

לפרטים לחץ/י כאן

מלגות לדוקטורנטיות.ים ופוסט דוקטטורנטיות.ים – מנוע חיפוש . 		
 באתר בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים

לפרטים לחץ/י כאן

בית פאני – מעון יום לגיל הרך של ויצ"ו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, . 		
אשר הוקם לטובת משפחות הסגלים, לרבות חוקרות.ים ומדעניות.ם, 

 סטודנטיות.ים וסגל מנהלי וטכני.
לפרטים לחץ/י כאן

לפרטים נוספים פנו אלינו: women@bgu.ac.il | אתר המשרד להוגנות מגדרית

https://katzr.net/7bd3ef
https://katzr.net/7bd3ef
https://in.bgu.ac.il/osh/HumanresocharP/05-059.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/childbirth_pregnancy.pdf
https://katzr.net/65741e 
https://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/becoming-parents.aspx
https://in.bgu.ac.il/gender-equity/Pages/gender-inclusive-language.aspx
https://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/single-moms-program.aspx
https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/ScholarShipsSearch.aspx
https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/ScholarShipsSearch.aspx
https://in.bgu.ac.il/daycare/Pages/about.aspx

