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עמוד 2

זכויות סטודנטיות בהריון ולאחר לידה
 .1מבוא:
זכויות נשי בהיריו ולאחר לידה זוכות להתייחסות מיוחדת בעול כולו .רבות ממדינות העול ,בה
ישראל ,מכירות במעמד המיוחד של נשי אלו ,ובתו כ חוקקו חוקי המסדירי את מעמד החוקי
של נשי בהריו ולאחר לידה .כבר ב! 1954חוקקה הכנסת את חוק עבודת נשי ,תשי"ד! 1954ובשני
העוקבות הוסיפה תיקוני נלווי .חקיקה זו היא פרי מאבקי לשוויו והעלאת המודעות הציבורית
לחשיבותו.
למרות החקיקה המגנה על זכויות האישה בהריו אנו עדי להיעדר נהלי ברורי ואחידי באשר
לזכויות הסטודנטית בהריו ולאחר לידה במוסדות להשכלה גבוהה .חוק זכויות הסטודנט )התשס"ז!
 ,(2007המעג את חובותיו וזכויותיו של הסטודנט בישראל ,א* הוא אינו מתייחס לזכויותיה .כ
לדוגמה ,אור חופשת הלידה של סטודנטיות אינו מוסדר בחוק או בנוהל מוסדר אחר .מצב זה מאפשר
פגיעה בקנה מידה רחב בזכויות הסטודנטית בהריו ולאחר לידה.
היעדר נהלי מתאימי א* מהווה גור מרכזי המעכב את קידומ של נשי באקדמיה ,כפי שמוכיחי
מחקרי רבי .היק* הנשי בסגל האקדמי בישראל עומד היו על כ! ,20%מציאות שיש לפעול
לשנותה בכל דר אפשרית .היעדר הכרה בזכויות סטודנטיות בהריו ולאחר לידה משמר את אי השוויו
הקיי בי נשי לגברי באקדמיה ומקשה על סטודנטיות לנפ ,את "תקרת הזכוכית" ואת תת הייצוג
של נשי באקדמיה.
התאחדות הסטודנטי בישראל היא הגו* המייצג את הסטודנטיות והסטודנטי בישראל .כחלק
מעבודתנו ,אנו ערי לאי שמירת זכויותיה של סטודנטיות בהריו ולאחר לידה במוסדות השוני .לכ
אנו קוראי להסדרת נהלי ותקנות ברורי בנושא זכויות הסטודנטית בכל המוסדות להשכלה גבוהה
לפי ההצעות המובאות במסמ זה.
 .2חופשת לידה לסטודנטיות:
הנוהל המוצע:
 .2.1סטודנטית לאחר לידה תהיה זכאית לחופשת לידה באור של  14שבועות .בתקופה זו
הסטודנטית זכאית להיעדר מהלימודי ללא צור באישור נוס* ובהתא לנהלי הקיימי
במוסד.
 .2.2א נעדרה הסטודנטית עד  6שבועות בסמסטר עקב חופשת לידה ,ומילאה את חובות הקורס
בשבועות בה נכחה ,היא זכאית לתא ע המרצה מועדי להשלמת חובות הקורס על!פי
הזכויות המוקנות לה בנהלי אלו ,ולקבלת ציו בקורס.
 .2.3א נעדרה הסטודנטית למעלה מ! 6שבועות בסמסטר היא זכאית להירש בשנית לכל הקורסי
אליה הייתה רשומה בסמסטר הקוד ללא תשלו תוספת שכר לימוד )להל :שכ"ל( ,לרבות
תשלומי הגרירה והתקורה.
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 .2.4סטודנטית בהריו זכאית להיעדר עד  10ימי לימודי לצור בדיקות רפואיות בכפו* להצגת
אישורי רפואיי.
 .2.5סטודנטית בשמירת הריו זכאית להיעדר מהלימודי בתקופה האמורה ע הצגת אישור רפואי.
די מבחני ועבודות שמועד הגשת בתקופה זו כדי מבחני ועבודות בתקופת חופשת לידה.
 .2.6סטודנטית בתהלי טיפולי פוריות רשאית להיעדר מהלימודי בימי הטיפולי ע הצגת אישור
רפואי ,וכ  10ימי לימודי לאחר הטיפולי .די מבחני ועבודות שמועד הגשת בתקופה זו
כדי מבחני ועבודות בתקופת חופשת לידה.
הרציונאל:
סטודנטיות רבות עומדות בפני בעיה כאשר ה רוצות למצות את זכות לחופשת לידה בתקופת ההיריו
ולאחר הלידה .כיו ,יש שוני באור ההיעדרות המותר לסטודנטית יולדת .בנוס* ,יש מוסדות שמקני
היתר להיעדרות בשל לידה ,א הוא מותנה באישור מרצה הקורס .במצב זה יכולות שתי סטודנטיות
באותו מוסד להיות זכאיות לתקופות היעדרות שונות ,בהתא לחוג הלימודי .למשל ,באוניברסיטה
העברית ,סטודנטית בהריו צריכה לבקש באופ אישי מכל המרצי שלה אישור להיעדרות.
באוניברסיטת תל אביב ,ההיתר להיעדרות נית על פי שיקול דעת של מזכירות החוג .במוסדות אחרי
אי היתר רשמי להיעדרות מלימודי עקב לידה.
ההבהרה "ללא צור באישור נוס*" נועדה למנוע מצבי שכיחי בה סטודנטית צריכה לפנות
באופ פרטני לכל מרצה ומרצה בצורה אישית ולבקש ממנו אישור להיעדרות .מעמד הבקשה מחייב
את הסטודנטית להיות תלויה בטוב ליבו של המרצה במקו שזכויותיה יהיו מעוגנות .כמו כ ,הצעה זו
נועדה למנוע יחסי תלות של סטודנטית במרצה.
ראוי לציי כי כאשר הסטודנטית בוחרת לנצל את זכותה לחופשת לידה למש  6שבועות ,היא
זכאית בנוס* לתקופת היעדרות מקובלת בשל נסיבות רפואיות .זאת על מנת למנוע מצב בו סטודנטית
שיצאה לחופשת לידה איננה יכולה להיעדר ליו נוס* בשל מחלה.
 .3זכאות למועד מיוחד בבחינות:
הנוהל המוצע:
 .3.1סטודנטית שילדה בתקופה של עד  14שבועות ממועד הבחינה ,תהיה זכאית למועד מיוחד בכל
בחינה אשר תתקיי עד תו אותו סמסטר.
הרציונאל:
במוסדות רבי לא קיי נוהל או התייחסות בתקנו באשר לזכות סטודנטיות למועד מיוחד בשל הריו.
פעמי רבות הסטודנטית צריכה לסמו על טוב ליבו/ה של המרצה או על נהלי שוני בחוגי השוני
על מנת להיבח במועד מיוחד .מצב זה מביא למציאות בה חלק מהסטודנטיות נהנות ממועדי
מיוחדי וחלק האחר לא ולחוסר שוויו בנטל האקדמי של סטודנטיות בהריו.
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 .4יציאה לשירותי בשעת בחינה:
הנוהל המוצע:
 .4.1סטודנטית בהריו זכאית לצאת לשירותי ללא הגבלה בשעת בחינה.
הרציונאל:
נשי בהריו זקוקות לצאת לשירותי לעיתי תכופות .היו אי נוהל ברור בכל המוסדות המאפשר
לסטודנטיות בהריו לצאת לשירותי בכל עת בזמ בחינה .סטודנטיות לעיתי נדרשות להסתמ על
טוב ליב של משגיחות הבחינה במקו שזכות זו תוכר לה באופ ברור.
 .5הגשת עבודות:
הנוהל המוצע:
 .5.1סטודנטית בחופשת לידה או סטודנטית ששבה מחופשת לידה שבועיי לפני מועד הגשת
עבודה תוכל להגישה במועד מאוחד יותר או להגיש עבודה חלופית וזאת בתיאו ע מורה
הקורס ובהתא למהות העבודה והיקפיה .עבור הגשת העבודות במועד החדש שנקבע לא יגבה
תשלו שכ"ל נוס*.
הרציונאל:
כיו נהוגי בכל מוסד וחוג נהלי שוני באשר להגשת עבודות באיחור בשל לידה .כאמור ג מצב זה
מביא לחוסר שוויו בנטל האקדמי בי הסטודנטיות השונות .כמו כ ג כאשר אושר לסטודנטיות
להגיש באיחור עבודה ,לעיתי נדרש ממנה שכ"ל על סמסטר נוס* בשל כ  .סטודנטיות רבות
שהתלוננו בנושא זה הדגישו את העוול שנעשה לה כאשר נדרש מה לשל תשלו נוס* על הגשת
עבודה בסמסטר העוקב.
 .6מלגות:
הנוהל המוצע:
 .6.1סטודנטית לתארי מתקדמי אשר מקבלת מלגה תהיה זכאית להמש קבלת המלגה למש
תקופת חופשת הלידה.
.6.2

המלגה בתקופת חופשת הלידה תשול לסטודנטית על ידי המוסד בו היא לומדת .הקפאה ו/או
הפחתה של מלגות במהל חופשת הלידה יהיו אסורות לפי תקנוני המוסד.

 .6.3סטודנטית שקיבלה המלצה רפואית לשמירת הריו תהיה זכאית להמש תשלו המלגה במהל
תקופה זו.
 .6.4במהל הריו תיאסר הפסקה או הפחתה של שיעור המלגה המשולמת לסטודנטית.
 .6.5ע תו תקופת המלגה תהיה הסטודנטית זכאית להארכה אוטומטית של המלגה לתקופה השווה
למספר השבועות בה הייתה בחופשת לידה במהל לימודיה מסיו מועדה המקורי של המלגה.
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 .6.6כל מוסד יקי קר ייעודית כללית ממנה תשול המלגה לסטודנטיות בחופשת הלידה במהל
שמירת ההריו ,ובמהל הארכת המלגה בעקבות ההריו הקר תנוהל על ידי גור אוניברסיטאי
שאינו ביחסיי מחקריי ע סטודנטיות לתארי גבוהי.
הרציונאל:
סטודנטיות רבות נפגעות בשל הקפאת מת מלגות בתקופה חופשת הלידה ,ופניות בנושא זה הגיעו
להתאחדות הסטודנטי .חלק מהסטודנטיות לתארי מתקדמי מקבלות מלגות מחייה חודשיות
המהוות משכורת בתמורה למחקר שה מבצעות .במקרי רבי כאשר סטודנטיות יולדות המנחי/ות
מחליטי/ות להפחית את אחוז המלגה בתקופה שהסטודנטית אמורה להיות בחופשת לידה וא*
לעיתי מקפיאי אותה .כ נוצר מצב בו הסטודנטית ,הא הטרייה ,נמצאת במהל השבועות
הראשוני לאחר הלידה בחופשת לידה ללא זכויות ,הגנה ופרנסה ,מצב אשר יוצר קשיי כלכליי
רבי במקרי לא מעטי.
הקמת קר כדוגמת זו המתקיימת במכו וייצמ בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה תמנע מחוקר/ת
שמעניק/ה את המלגה פגיעה כלכלית בשל יציאת הסטודנטית לחופשת לידה ,כיוו שהמוסד יממ את
המלגה .כ  ,תפחת אפליית נשי בעת קבלת לתארי מתקדמי ומחקר אצל חוקרי/ות.
בנוס* ,יופחתו יחסי התלות הנוצרי בי סטודנטיות המבקשות לצאת לחופש לידה תו המש
קבלת המלגה ובי המרצי/ות .בפניות שהגיעו להתאחדות הסטודנטי הציגו סטודנטיות את הפ
המשפיל והלא מכבד בעת הבקשה ליציאה לחופשת לידה והמש קבלת מלגה.
 .7הסדרי חנייה בקמפוס:
הנוהל המוצע:
 .7.1סטודנטית הרה זכאית לחנייה חינ בתו הקמפוס החל מהשבוע ה!  25להריונה ועד חודש
לאחר תארי הלידה המשוער .החניו שבו תתאפשר החנייה לסטודנטית יהיה קרוב במידת
האפשר לבניי בו היא מבצעת את מרבית שעות הלימוד או המחקר שלה.
 .7.2הורי לילדי עד גיל שנתיי זכאי לרכוש תו חנייה במחיר מוזל בתו הקמפוס.
הרציונאל:
סטודנטית בחודשי מתקדמי של הריו מתקשה ללכת מרחקי ארוכי .על מוסדות להשכלה גבוהה
אשר מכירי במגבלות רפואיות לש קבלת תו חנייה להכיר ג בחודשי הריו מתקדמי כמגבלה פיזית
ולאפשר חנייה קרובה לקמפוס .כיוו שמקומות החנייה בקמפוסי שוני מרוחקי מאוד מחדר
הכיתה ,ומדרכות ושבילי בטיחותיי אינ תמיד בנמצא ,על המוסד לאפשר לסטודנטי הורי להגיע
ע ילדיה בצורה נוחה ובטוחה לקמפוס.
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 .8פרסי ומענקי הצטיינות:
הנוהל המוצע:
 .8.1פרסי ומענקי הצטיינות אשר מבוססי על ציוני ועל מש תקופת סיו הלימודי יחושבו
לסטודנטיות יולדות תו הפחתת תקופת חופשת הלידה אותה ניצלה בפועל.
הרציונאל:
היו מוצעי סוגי שוני של פרסי ומענקי לסטודנטי מצטייני אשר סיימו את תקופת לימודיה
בפרק זמ קצוב .כ נוצר מצב שסטודנטיות יולדות ,אשר עמדו בקריטריוני של ההצטיינות ושל מש
הזמ ,אינ מקבלות פרסי אלו כיוו שיצאו לחופשת לידה ,ועל כ סיימו את התואר מאוחר יותר.
 .9חופשת לידה לבני זוג:
הנוהל המוצע:
 .9.1סטודנט אשר נולד לו תינוק זכאי לחופשת לידה באור של  6שבועות.
 .9.2סטודנט אשר נולד לו תינוק ומימש את  6השבועות של חופשת הלידה ,זכאי להארי את חופשת
הלידה ל! 8שבועות נוספי ,א בת זוגתו היא סטודנטית ומממשת חופשת לידה מקוצרת.
 .9.3סטודנט אשר נולד לו תינוק ושבת זוגתו אינה סטודנטית זכאי לחופשת לידה של  6שבועות
ולכל ההטבות הכלולות בה.
הרציונאל:
למרות ההכרה בחוק בזכות של גברי לצאת לחופשת לידה ,זכות זו נעדרת מציבור הסטודנטי.
להתאחדות הסטודנטי הגיעה פנייה של בני זוג לאחר לידה אשר ביקשו לממש את יתרת חופשת
הלידה עבור אבי הילד .הסטודנטי מצאו ובדקו כי לא קיי כל נוהל באשר לחופשת לידה של האב.
ה כתבו מכתב לדיקנט במוסד בו למדו ובו מחו על היעדר נוהל בנושא זה.
יודגש ,כי היעדר הכרה בזכויות האב אינו רק שאינו תקי והול מול בני הזוג ,הוא א* מנציח את
החלוקה המסורתית של תפקידי נשיי וגבריי ואינו מכיר בתפקידו של האב כהורה שות* בגידול
הילדי.
 .10חדרי החתלה והנקה:
הנוהל המוצע
 .10.1מוסד יחויב בהקמת חדרי הנקה באופ שיהיה נגיש לכל הסטודנטיות ברחבי הקמפוס .חדר
ההנקה יצויד במשטח החתלה ,במקרר ע מקפיא ,בשקעי חשמל ובקרבת מקו יהיה כיור מי.
 .10.2מוסד יחויב בהקמת משטחי החתלה באופ שיהיה נגיש לכל הסטודנטיות ברחבי הקמפוס.
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הרציונאל:
סטודנטיות מניקות צריכות לשאוב חלב בפרקי זמ קבועי ,וזקוקות לנגישות למקפיא או מקרר.
מטרתו של סעי* זה הוא לאפשר תנאי נאותי לסטודנטית .בנוס* ,סטודנטיות המגיעות ללימודי ע
תינוק מתקשות לעיתי לאתר מקו הול להחלפת חיתולי ,הדרוש ה לא וה לסביבתה.
סטודנטית שפנתה להתאחדות הסטודנטי סיפרה שחיתלה את ילדה בכיור השירותי כיוו שלא
עמד לרשותה מקו הול יותר .מצב זה סיכ את התינוק וגר לסטודנטית לתחושות של אי נוחות
והשפלה .בנוס* ,קיבלה ההתאחדות פניות של סטודנטיות שסיפרו שנאלצו להניק את תינוק במקומות
ישיבה ציבוריי בקמפוס או בשירותי.
 .11מועד סיו תואר והגשת עבודת גמר:
הנוהל המוצע:
 .11.1סטודנטית שילדה בתקופת לימודיה זכאית להארכת מועד תארי סיו התואר ,או להארכת מועד
הגשת תזה או דוקטורט בהתא למספר השבועות בה הייתה בחופשות לידה בפועל.
סטודנטית אשר מימשה יותר מחופשת לידה אחת זכאית להארכת תארי סיו תואר ,הגשת
תיזה או דוקטורט על כל אחת מחופשות הלידה אות מימשה.
 .11.2מועד סיו התואר החדש או תארי הגשת התיזה או הדוקטורט החדשי לא ילוו בתשלו
שכ"ל נוס* לרבות תשלומי התקורה והגרירה הנוספי.
הרציונאל:
סטודנטית אשר שהתה בחופשת לידה לא למדה בתקופה זו ולכ זכאית להארכת זמ לימודיה באופ
שמכסה על התקופה שהפסידה.
 .12מת תלושי צילו
הנוהל המוצע:
 .12.1סטודנטית הנעדרת מיו לימודי בשל טיפולי רפואיי הקשורי לתקופת ההריו ו/או
בשמירה הריו ו/או חופשת לידה זכאית ל! 40תלושי צילו מהמוסד.
הרציונאל:
סטודנטית הנעדרת מלימודי בשל תקופת ההריו נמצאת ,לעיתי ,חייבת בהשלמת כמות גדולה של
חומר לימודי .תלושי הצילו מאפשרי לסטודנטית להשלי במידה ראויה את החומר הנדרש.
 .13מעו יו:
הנוהל המוצע:
 .13.1בכל מוסד להשכלה גבוהה יפעל מעו יו שיאפשר לסטודנטי הורי להגיע ללימודי ע
ילדיה ולהפקיד במעו .מעו היו יותא ללוח הזמני האקדמי )מבחינת שעות וחופשות(
וכ לצרכי הסטודנטי הייחודיי )יפעל עד הערב ,התשלו יהיה פר יו; יאפשר הבאת התינוק
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באופ חד פעמי( .זאת בהתא למודל הקיי בהצלחה מזה חמש שני באוניברסיטה העברית
ואשר הורחב אל אוניברסיטת בר איל ,מכללת דוד ילי ,מכללת אריאל ומכללת אורני.
הרציונאל:
קיו מעונות יו מאפשרי לסטודנטי הורי ה להמשי בלימודיה וה לעמוד במשימת ההורות
יחד .התאמה של המעונות לצרכי הסטודנטי והאפשרות להפקיד ילד במעו רק לימי מסוימי מקלה
באופ ממשי על סטודנטי הורי להמשי בלימודיה ולשל מחיר קט יותר על השילוב של הורות
ולימודי.
 .14הנגשת מידע ואחראי/ת הורות:
הנוהל המוצע:
 .14.1מוסד להשכלה גבוהה יפרס בכל שנה בשנתו/ידיעו את הכללי והדרכי לקבלת השירותי
המיוחדי אליה זכאי סטודנטי הורי.
 .14.2בכל מוסד ייקבע אחראי/ת )כלל מוסדי או פקולטי( על הטיפול בסטודנטיות בהריו ולאחר
לידה ,שתפקידה/ו הוא לקשור בי כלל הגורמי במוסד לצור מימוש זכויותיה של הסטודנטית
בהריו ולאחר לידה .כמו כ ,עליה/ו לאכו* את החוקי והכללי שייקבעו.
 .14.3האחראי/ת על הנושא תזהה צרכי של סטודנטי הורי ותפעל לשיפור מצב מתו מטרה
ליצור מציאות הולמת יותר את חיי הסטודנט ההורה ועל מנת לקד את מעמד של נשי
באקדמיה.
 .14.4מוסד להשכלה גבוהה ימסור לסטודנטית בהריו אשר פונה לאחראי/ת ,ובאמצעותו/ה ,מסמ
המפרט את השירותי לה זכאי סטודנטיות בהריו ולאחר לידה והנהלי לקבלת.
 .14.5ראש המוסד יביא לידיעת חברי הסגל האקדמאי והמנהלי בפתיחת כל שנה את עיקרי מסמ זה
ורוח הגישה המתחשבת בסטודנטיות בהריו ולאחר לידה.
הרציונאל:
הנהלי הקיימי כיו באשר לזכויות הסטודנטיות אינ שקופי וברורי :ה אינ מאוגדי היות ואי
סעי* או פרק בתקנוני המוסדות הכולל בתוכו את כל זכויות הסטודנטית בהריו ולאחר לידה .מצב זה
מונע נגישות של הסטודנטיות לזכויותיה .כתוצאה מכ  ,הסטודנטיות אינ מודעות לה לפני הלידה
ואינ זוכות לממש את הסיוע הנחו.,
דוגמא לתקנו כזה הוא של האוניברסיטה העברית .היעדרות משיעורי עקב לידה מותרת על פי
הסעי* המתיר היעדרות מסיבות שונות כמו מחלה ,מילואי וג לידה ,אול לא נית למצוא נהלי אלו
בצורה מוסדרת תחת סעי* אחד העוסק בזכויות סטודנטיות בהריו .להתאחדות הסטודנטי הגיעה
תלונה של סטודנטית אשר פנתה למזכירות הפקולטה בה היא לומדת על מנת ללמוד על זכויותיה
בתקופת ההריו ולאחר לידה .המענה שנית מטע מזכירות הפקולטה הוא שלא קיי מסמ המפרט
את זכויותיה ,והסטודנטית נשארה ללא מענה.
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 .15הרחבת סמכותו של נציב קבילות סטודנטי
הנוהל המוצע:
 .15.1בהתא לחוק זכויות הסטודנט ,בכל מוסד להשכלה גבוהה ימונה נציב קבילות לסטודנטי.
סטודנטי בהריו ולאחר לידה זכאית לפנות לנציב הקבילות א עניינה לא טופל לדעתה כראוי
בהתא לכללי אלו ,וזאת לאחר שמיצתה את זכות הערעור באמצעות אחראי/ת ההורות.
הרציונל:
במקרה והטיפול בעניינה של הסטודנטית לא טופל כהלכה יהיה באפשרותה אפיק נוס* לפעולה על
מנת להגיע לפתרו המוסכ על כל הצדדי.
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