שאלות ותשובות בנושא סטודנטיות בהריון/אחרי לידה/תהליך אימוץ:
 .1שאלה :מהו אירוע מזכה?
תשובה :היעדרות של סטודנטית לתקופה של  21ימים לפחות במהלך
הסמסטר בשל אחת מהסיבות הבאות :שמירת הריון ,לידה ,נסיעה לחו"ל
למטרת אימוץ ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה.
 .2שאלה :אני סטודנטית בהריון ,למה אני זכאית?
תשובה :א) תוספת זמן של  25%בבחינה .ב) יציאה תכופה לשירותים בזמן
בחינה .ג) אישור חניה בקמפוס  ,החל מהשבוע  . 24ד) קבלת משענת לכיסא
של ד"ר גב (בהפקדת צ'יק ביטחון על סך של  ₪ 200אצל אב בית).
 .3שאלה :אני עומדת ללדת בימים הקרובים ויש לי מבחנים החל משבוע
הבא ,האם אני חייבת להגיע למבחנים גם כשאני ימים ספורים לפני
הלידה?
תשובה  :כן ,על פי הנוהל אין אפשרות להיעדר מהמבחנים בזמן ההיריון.
 .4שאלה :ילדתי לפני  3שבועות ואינני יכולה להגיע למבחנים .האם מגיע
לי מועד מיוחד?
תשובה :כן ,סטודנטית שילדה זכאית להיעדר עד  14שבועות מיום הלידה.
עבור כל מבחן שהיא מפסידה היא זכאית למועד מיוחד.
 .5שאלה :ילדתי לפני  3שבועות ושמעתי שמגיעה לי הארכה בזמן מבחנים.
תשובה :נכון ,סטודנטית שילדה ועד  14שבועות לאחר לידה זכאית לתוספת
זמן של  25%בבחינה.
 .6שאלה :ילדתי לפני  3שבועות ונותרו עוד  4שבועות עד סיום הסמסטר
(לא כולל מבחנים) .האם אני חייבת להגיע לכל השיעורים עד תום
הסמסטר?
תשובה :סטודנטית לאחר לידה זכאית להיעדר מ 30%-מכלל השיעורים בכל
קורס שחלה בו חובת נוכחות או זכאית להיעדר עד  6שבועות לאחר לידה בכל
קורס שחלה בו חובת נוכחות (או  30%או  6שבועות) .במקרה בו הסטודנטית
זכאית להיעדר גם מסיבות אחרות ,שיעור ההיעדרות הכולל המותר יהיה עד
. 30%
 .7שאלה :ילדתי לפני  3שבועות ונותרו עוד  4שבועות עד סיום הסמסטר
ועליי להגיש מטלה תוך שבועיים מהיום ,האם אני יכולה לבקש הארכה
להגשת המטלה ואם כן ממי?
תשובה :סטודנטית שילדה זכאית להגיש את המטלה או מטלה חלופית ,על פי
החלטת המרצה ,תוך  7שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות (ההיעדרות היא
מיום הלידה ועד  14שבועות לאחר הלידה) .יש להראות את אישור האירוע
המזכה למרצה ולתאם עימו את תאריך ההגשה.
 .8שאלה :ילדתי לפני  3שבועות ונותרו עוד  4שבועות עד סיום הסמסטר
ואינני יכולה לגשת למבחנים .האם יש לי זכויות נוספות?

תשובה :כן ,במידה ולא ניגשת למבחן בקורס ,את רשאית לדחות קורס ולחזור
עליו ללא תשלום נוסף לאחר שתחזרי ללימודים (במידה והקורס לא ניתן
בסמסטר הבא או בשנה הבאה והקורס אינו קורס חובה את יכולה ללמוד את
אותו מספר הנק"ז בקורס אחר .במידה והקורס חובה את יכולה ללמוד אותו
בפעם הבאה שהקורס ניתן במערכת).
 .9שאלה :ילדתי לפני  3שבועות ונותרו עוד  4שבועות עד סיום הסמסטר
ואינני יכולה לגשת למבחנים אבל בשנה הבאה אני חייבת ללמוד קורס
שממשיך את הקורס שהפסקתי עכשיו .האם אני יכולה להירשם לקורס
זה בכל זאת?
תשובה :כן ,את יכולה להירשם .סטודנט שנעדר מבחינה של קורס או בשל
היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת ,זכאי ללמוד על
תנאי בקורס מתקדם עד להשלמת הבחינה או המטלה.
 .10שאלה :מה היא תקופת לימודים נורמטיבית?
תשובה :תקופת לימודים נורמטיבית לתואר ראשון היא  3-4שנים (תלוי
מחלקה ,במדעי הרוח והחברה בדרך כלל  3שנים ,בהנדסה בדרך כלל 4
שנים) .בתואר שני – שנתיים .בתואר שלישי 4 -שנים .
 .11שאלה :ילדתי לפני  3שבועות ונותרו עוד  4שבועות עד סיום הסמסטר
ואינני יכולה להגשת למבחנים .שילמתי עבור הקורסים הללו וגם
שילמתי עבור אבטחה ורווחה ואינני רוצה לשלם שוב .האם אני צריכה
לשלם עבור הקורסים בשנה הבאה אליהם נרשמתי אבל לא ניגשתי
למבחנים?
תשובה :לא ,סטודנטית שנעדרה בשל לידה ,בתקופת לימודים נורמטיבית,
תהיה זכאית להאריך את לימודיו בשני סמסטרים מבלי שתחויב בשכר לימוד
נוסף מעבר לשכר לימוד נורמטיבי של התואר אותו לומדת או בכל תשלום נוסף
בשל הארכה זו.

 .12שאלה :אני מסטרנטית/דוקטורנטית ומקבלת מילגה ,האם אני אקבל
מילגה אחרי הלידה?
תשובה :במידה וילדת בתקופת לימודים נורמטיבית ,לא תופסק מילגתך
בתקופת שנעדרת בשל לידה .במידה וילדת ואינך פעילה במערכת (אינך
רשומה לקורסים) ,לאחר שתחזרי ללימודים ותערכי ייעוץ ,תקבלי מילגה.

