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 2019 אפריל, תשע"ט ניסן

לידההריוןותקנון

הקדמה

בזכויות של סטודנטיות וסטודנטים בנושא הריון  הטה לרפואה ע"ש עזריאלי מכירולקהפ

תוכנית  תבקשר להשלמכויות ז.  להלן, פירוט ה2007ולידה על רקע חוק זכויות הסטודנט, 

                                                                                                                   ומבחנים. הלימודים

 הכללים מתייחסים ללידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה.

הריון

 תדנטים לשם תכנון היעדרויות והשלמותפנה למזכירות הסטרצוי שסטודנטית בהריון  .1

 .מוקדם ככל האפשר תוכנית הלימודים

קליניים, בהתאם להצגת הבסבבים  להריון, סטודנטית פטורה מתורנויות 20משבוע  .2

 אישור מתאים מול מזכירות הסטודנטים. 

תוספת זמן  25% -זכאית ל שבועות לאחר הלידה, סטודנטית 14ובמשך  מהלך ההיריוןב .3

בבחינות, במידה וזכאית להארכת זמן ללא קשר ללידה, תקבל את תוספת הזמן 

 מימוש הזכות משתנה בהתאם לאופי המבחן.  הגבוהה יותר.

סטודנט שהוא בן זוג של סטודנט יהיה פטור מנוכחות בשיעורים משך שבוע ימים מיום  .4

 בהצגת אישור מתאים.  הלידה

אחריהלידה

 30%סטודנטית זכאית לחופשת לידה של עד ששה שבועות או לחילופין להעדרות של  .1

הנדרשים  בחנים ומטלות . השלמת(ניהםמב)הגבוה  קורס שבועות של 15במשך 

 תבצע לאחר סיום חופשת הלידה.  ת במסגרת הקורס

 אחרי הלידה. שנהבמשך תוספת העדרות  10% -זכאים ל ,וגם אב התינוק ,סטודנטית .2

 בשנים הפרה קליניות: .3
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ליני שמתקיים פעם בשנה זכאית ק – סטודנטית שנעדרה מחלק גדול מקורס קדם -

 הנדרשים במהלך הקורס, לאחר חופשת הלידה. להשלים בחנים ומטלות

 

 בשנים הקליניות: .4

מזכירות הסטודנטים תעשה כל מאמץ לבנות תכנית השלמות אישית יחד עם  -

 הסטודנטית.   

יש לציין שבמקרים מסוימים, למרות המאמצים של הפקולטה, היעדרות  -

  מהלימודים לאור חופשת לידה עלולה להוביל לעיכוב במהלך הלימודים.

לתאם  ידרשבמקרים בהם השלמת תוכנית הלימודים לא תתאפשר באותה השנה, נ

 את ההשלמות הנדרשות בשנת הלימודים הבאה. 

ם בהתאם יהפקולטה תעשה מאמץ לאפשר שיבוץ קרוב בסבבים הקליני -

 לאפשרויות.

 בשנים הקליניות, חובה להשלים את כל הסבבים, כולל מטלות ובחנים. -

שמירת הריון תוכל לצאת לשירותים במהלך בחינות בהתאם סטודנטית בהריון /  .5

 להצגת אישור.

ממשך זמן הבחינה, לא  25%סטודנטית בהריון / שמירת הריון זכאית לתוספת זמן של  .6

יינתנו הארכות זמן מצטברות. סטודנטית הזכאית להארכת זמן ללא קשר להריון, 

 תקבל הארכת זמן אחת, הארוכה מבניהן. 

 .101, קומה א', מעבדה Cבבניין  חדר הנקה נמצא .7

זכאית לקבל אישור חניה בחניית הפקולטה. את  28סטודנטית החל משבוע  –חניה  .8

  האישור יש להעביר לצבי טבצ'ניק להסדרת הנושא.

שלא פורט לעיל, ידון בנפרד במזכירות הסטודנטים  ריון ולידהכל נושא אחר הקשור בה .9

   לאחר פניה מסודרת.

 כל האמור לעיל, תקף בהתאם להצגת אישורים מתאימים. .10

 


