המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע
כ"ט תמוז תשע"ד
 72ביולי7112 ,
לכבוד,
מנהלי המכללות ובתי ספר להנדסאים
שלום רב,
הנדון :מתן התאמות לסטודנטים משרתי מילואים ולסטודנטיות בהיריון ולאחר לידה
תזכורת למכתבנו מה0.10011.01-
מה"ט פועל להתקנת תקנות מכוח חוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז ,7112-שעניינן מתן התאמות לסטודנטים בשל
שירות מילואים או בשל טיפולי פוריות ,היריון ,לידה אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה .מצ"ב טיוטת
התקנות בעניין זה.
אנו מבקשים כי עד לאישור התקנות על ידי ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת ,ובכדי לתת התאמות
לסטודנטים כבר בשנה"ל תשע"ד ,תתייחסו אל טיוטת התקנות המצ"ב כאל חוזר מנהל מה"ט המחייב את
המכללות לפעול על פי האמור בו.

בברכה,
לימור ניסן
מנהלת מה"ט

העתק :גב' שרית שטיינר ,מרכזת סקרים ומחקרים
הנהלת מה"ט
לשכה משפטית ,משרד הכלכלה
אגודת הסטודנטים ,מכללות להנדסאים
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תקנות זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים הלומדים במכללות של מה"ט עקב שירות מילואים או עקב
טיפולי פוריות ,היריון ,לידה אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה) ,התשע"ג1.01-

1

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11א ו11-ב לחוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז, 7112-
ובאישור ועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
פרק א' :הגדרות
הגדרות

.1

בתקנות אלה:
"אירוע מזכה" או "היעדרות בשל אירוע מזכה"  -היעדרות בשל אחת
מהסיבות הבאות:
(א)

טיפולי פוריות ,היריון ,שמירת היריון ,לידה ,אימוץ או קבלת

ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה והכל כמפורט
בסעיפים 11ב(א) ו11ב(ג) לחוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז;7112-
(ב)

היעדרות בשל שירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות
2

המילואים ,התשס"ח; 7112-
"בחינה פנימית" – בחינה הנערכת ומפוקחת על ידי המכללה ,כנדרש על פי
תכנית הלימודים של מה"ט;
"בחינת גמר ממלכתית" – בחינה הנערכת ומפוקחת על ידי מה"ט;
"חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים" – חוק ההנדסאים והטכנאים
3

המוסמכים ,התשע"ג; 7117-
"מה"ט"  -המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע ,במשרד הכלכלה;
"מטלה"  -כל דרישה לימודית שמתחייבת מתוכנית הלימודים שנקבעה על
ידי מה"ט או נקבעה על ידי המכללה ,לרבות תרגיל ,עבודה ודו"ח
מעבדה;
"מכינה טכנולוגית" – מסגרת לימודית שהוכרה על ידי מה"ט לשם קיום
לימודים לצורך השגת תנאי הקבלה הנדרשים ללימודים במסלולי
ההכשרה לתואר הנדסאי או לתואר טכנאי מוסמך כהגדרתם בחוק
ההנדסאים והטכנאים המוסמכים;

 1ס"ח התשס"ז ,עמ' .071
 2ס"ח התשס"ח ,עמ' .217
 3ס"ח התשע"ג ,עמ' .12

7

"מכללה" – מכללה טכנולוגית להכשרת מבוגרים כהגדרתה בחוק ההנדסאים
והטכנאים המוסמכים ,לרבות מכינה המתקיימת במסגרת מכללה
כאמור;
"סטודנט" – מי שלומד במכללה במסלולי ההכשרה לקבלת תואר הנדסאי או
טכנאי מוסמך או במכינה טכנולוגית;
"פרויקט גמר" – עבודת גמר אותה מגיש הסטודנט עם סיום לימודיו ,לרבות
בחינה בעל פה על העבודה;
"רכז התאמות" – מי שמונה על ידי המכללה כאחראי על ריכוז נושא
התאמות לסטודנטים שנעדרו בשל אירוע מזכה.
פרק ב' :רכז התאמות
רכז התאמות

.7

בקשה להתאמה

.0

(א) מכללה טכנולוגית תמנה רכז התאמות שיהיה אחראי על ריכוז ההתאמות
לסטודנטים שנעדרו בשל אירוע מזכה (בתקנות אלה" :הרכז"); המכללה
תביא לידיעת הסטודנטים את הפרטים הדרושים לשם פנייה לרכז.
(ב) תפקידי הרכז יהיו אלה:
( )1

סיוע לסטודנט בהגשת בקשה להתאמות ,לפי פרק ג'; בכל הנוגע

להתאמות שעניינן בחינת גמר ממלכתית או פרויקט גמר ,ישמש הרכז
כאיש הקשר בין הסטודנט לבין מה"ט;
( )7

ריכוז נושא התאמות לסטודנט לפי הוראות המכללה ובתיאום

עם המרצה ,לאחר הגשת בקשה להתאמות על ידי הסטודנט;
( )0מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים
במכללה לצורך ביצוען;
( )2

טיפול בתלונות סטודנטים בנושא התאמות;

( )2

הבאת נושא ההתאמות בפתיחת כל שנה לידיעת הסגל האקדמי,

הסגל המנהלי והסטודנטים;
( )6

ביחס להתאמות למשרתי מילואים ,ידאג הרכז לתיאום בין

המכללה לבין צבא ההגנה לישראל בקשר לבקשת סטודנט לדחיית
שירות מילואים או לקיצורו ,לרבות סיוע בהגשת הבקשה.
פרק ג' :בקשה להתאמות
(א)

המכללה תקבע נוהל להגשת בקשה להתאמות מחמת היעדרות בשל

אירוע מזכה.
(ב) סטודנט המבקש לקבל התאמות בהתאם לתקנות אלו ,יגיש בקשה
לרכז במכללה בהתאם לנוהל האמור ובהתאם לתקנות אלה.
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(ג) בקשה להתאמות לגבי בחינות גמר ממלכתיות או לגבי פרויקט גמר תוגש
על ידי הסטודנט לרכז והוא יעבירה למה"ט.
פרק ד' :התאמות
היעדרות משיעורים .2

(א) סטודנט רשאי להעדר בשל אירוע מזכה כאמור בפסקה (א) להגדרה
"אירוע מזכה" ,מ 01%-מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.
(ב)

סטודנט רשאי להעדר בשל אירוע מזכה כאמור בפסקה (ב) להגדרה

"אירוע מזכה" משיעורים בתקופת שירות המילואים.
(ג)

היעדרות בהתאם להוראות תקנה זו ,תחשב כהיעדרות מותרת ,ולא

ייפגעו בשל כך זכויותיו של הסטודנט ,לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך
זכאות לגשת לבחינות פנימיות או בחינות גמר ממלכתיות או להגשת עבודות.
דחיית לימודים

.2

וחזרה על קורס

(א) מכללה תאפשר לסטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה ועדיין לא נבחן בבחינה
הפנימית המסכמת של הקורס או בבחינת הגמר הממלכתית של מה"ט
במקצוע הקורס ,לדחות את אותו קורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף ,אם
נעדר לתקופות הבאות:
( )1היעדרות מחמת אירוע מזכה כאמור בפסקה (א) להגדרה
"אירוע מזכה" – למשך  71יום לפחות במהלך הסמסטר;
( )7

היעדרות מחמת אירוע מזכה ,כאמור בפסקה (ב) להגדרה

"אירוע מזכה" ,למשך  11ימים לפחות במצטבר לעניין קורס
סימסטריאלי או  71יום במצטבר במהלך שנת לימודים לעניין קורס
שנתי.
(ב) סטודנט שרוצה לחזור על קורס ,נדרש להודיע על רצונו להפסיק את
לימודיו בקורס על פי נהלי המכללה.
מטלות לימודיות

.6

מעבדות ,סדנאות
וסיורים

.2

(א)

סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה ,או

שחזר מהיעדרות בשל אירוע מזכה בסמוך למועד שנקבע להגשת המטלה,
יידחה מועד הגשת המטלה או שתינתן לו מטלה חלופית ,והכל על פי החלטת
המרצה ,בהתאם לנהלי המכללה ,בהתחשב במהות המטלה ,היקפה ומטרתה.
(ב)

משך הדחיה יהיה בצורה מידתית לימי ההיעדרות מהלימודים.

(א) מכללה תאפשר לסטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מקורס במעבדה,
מסדנה או מסיור לימודי להשלים את שהחסיר במועד מאוחר יותר ,הכול
בהתאם למהות המקצוע ולכללי המכללה ,בתיאום מראש עם המרצה ובלא
תשלום נוסף.
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(ב) מכללה תפרסם מידע על החומרים שמשתמשים בהם במעבדות ,העלולים
להוות גורמי סיכון לסטודנטיות בהיריון ,סטודנטיות מניקות ,או סטודנטים
הנמצאים במהלך טיפולי פוריות; מכללה תאפשר לסטודנטים כאמור לדחות
את השתתפותם במעבדות למועד מאוחר יותר ,כפי שיקבע בתיאום עם
המרצה.
בחינה פנימית

.2

ובחינת גמר
ממלכתיות

(א) סטודנט שנעדר מבחינה פנימית או מבחינת גמר ממלכתיות בשל אירוע
מזכה זכאי להבחן במועד נוסף אחד עבור כל מועד שהפסיד ,לאחר תקופת
ההיעדרות ,כפי שיקבע על ידי המכללה או מה"ט בהתאמה;
(ב)

סטודנט ששירת שירות מילואים של  11ימים במצטבר במהלך תקופת

הבחינות ,או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת
שירות מילואים של  11ימי מילואים רצופים לפחות או  71ימים במצטבר,
זכאי להבחן בכל קורס שהיה אמור להבחן בו בתקופת הבחינות ,במועד נוסף.
סט ודנט לאחר לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת ,שנעדר מבחינה
(ג)
פנימית או מבחינת גמר ממלכתית בתקופה של עד  12שבועות מיום הלידה,
האימוץ או קבלת ילד למשמורת ,זכאי להבחן במועד נוסף.
(ד) המועד הנוסף כאמור בפסקה (ג) יהיה מוקדם ככל שניתן ,ובתנאי
שתינתן שהות מספקת לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה; לעניין בחינה
פנימית – המועד הנוסף יהיה בהתאם למועדים המקובלים במכללה ולעניין
בחינת גמר ממלכתית – יתכן שמועד הבחינה יהיה במועד בו מתקיימת בחינת
גמר באותו נושא במה"ט.
(ה)

סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן שלא תפחת  72%ממשך

הבחינה.
( ו)

סטודנטית בהיריון תקבל אישור לצאת לשירותים במהלך כל משך

הבחינה והכל בהתאם לנהלי ההשגחה במכללה.
פרויקט גמר

.1

(א) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים כאמור בפסקה (ב) להגדרה
"אירוע מזכה" מהמועד שנקבע לו להגנה על פרויקט גמר תוארך זכאותו
להשתתפות מה"ט בדמי הנחיית פרויקט בחודש ימים מעת חזרתו משירות
המילואים.
(ב)

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים  11ימים רצופים לפחות או 71

ימים במצטבר בשלושת החודשים שקדמו למועד ההגנה על פרויקט – תוארך
זכאותו להשתתפות מה"ט בדמי הנחיית פרויקט בחודש ימים ,מהמועד
המקורי שנקבע לו להגנה על פרויקט.
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(ג)

סטודנט לאחר לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת ,שהמועד שנקבע

לו להגנה על פרויקט גמר הינו בתקופה של עד  12שבועות מיום הלידה,
האימוץ או קבלת ילד למשמורת ,תוארך זכאותו להשתתפות מה"ט בדמי
הנחיית פרויקט בשבועיים ,שיחולו לאחר תום תקופת  12השבועות האמורה.
סיוע בהשלמת
לימודים

.11

השלמת תנאי

.11

מכללה תסייע לסטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה בהשלמת חומר הלימוד
שהפסיד; הסיוע יכול שיהיה באמצעות מתן הדרכה או שיעורי עזר ,סיוע
בצילום או הדפסה של חומר הלימוד שהפסיד ,קבלת כל חומר לימודי שחולק
לסטודנטים מהמכללה בעת ההיעדרות ,העדפה בהשאלה ספרי לימוד
בספריה ,לרבות מתן אפשרות לשאול ספרים בכמות העולה על הכמות
הרגילה.

קבלה ללימודים

סטודנט שאושר לו ידי מה"ט להשלים את תנאי הקבלה ללימודים (ציונים
עוברים במקצועות עברית אנגלית ומתמטיקה) במהלך שנת הלימודים
הראשונה ונעדר בשל אירוע מזכה מבחינה ממלכתית במקצוע זה שהתקיימה
במסגרת המכינה הטכנולוגית ,או מבחינת הבגרות הרלוונטית או שנעדר בשל
אירוע מזכה מלימודים כאמור בסעיף (2ב) ו(2ג) ,יוכל להמשיך לימודיו בשנה
השנייה ובתנאי שישלים את תנאי הקבלה עד תום הסמסטר הראשון לשנת
הלימודים השנייה; סטודנט כאמור ,יגיש בקשה למה"ט באמצעות רכז
ההתאמות בהתאם לכללים הרגילים.

תשתיות

.17

בני זוג

.10

(א) מכללה תקצה בשטחה תשתיות המתאימות לנשים בהיריון ולנשים לאחר
לידה ,כדלקמן:
( )1מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהיריון שיאפשרו להן
נוחות ישיבה וכתיבה;
( )7אזור המתאים להנקה ולהחתלה.
(ב) במכללות בהן יש מגרשי חניה של המכללה ,סטודנטית בהיריון תקבל
עדיפות ברכישת תו חניה במגרשי המכללה ,החל מהחודש השביעי להריונה
ועד לחודש לאחר הלידה.
(א) סטודנט שנעדר מחמת טיפולי פוריות ,היריון ,לידה אימוץ או קבלת ילד
למשמורת או אומנה של בן זוגו ,יהיה פטור מנוכחות בשיעורים בהם יש חובת
נוכחות ,למשך שבוע מעת מועד האירוע האמור ברישה.
(ב) סטודנט שלא נבחן בבחינה פנימית או בבחינת גמר ממלכתית או שנעדר
מהמועד שנקבע לו להגנה על פרויקט גמר ,עקב לידת ילדו ,אימוץ ,או קבלת
ילד של בן זוגו למשמורת או לאומנה ביום שלפני מועד הבחינה או עד שבוע
לאחר הבחינה יהיה זכאי למועד בחינה נוסף ,בהתאם לאמור בתקנות אלו.
פרק ה' :כללי
6

פטור מתשלום

.12

סטודנט שקיבל התאמות על פי תקנות אלו פטור מתשלום עבורן.

קביעת נהלים

.16

(א) מכללה תקבע הוראות וכללים ליישום תקנות אלה לא יאוחר מ X -ימים

ופרסומם

לאחר פרסום תקנות אלו.
(ב) מכללה תפרסם בכל שנה בידיעון ובאתר האינטרנט שלה את הנהלים
והכללים האמורים בתקנת משנה (א).

סודיות

.12

רכז ההתאמות ,המכללה או כל מי שהגיע אליו מסמכים רפואיים בהתאם
להוראות תקנות אלו ,ישמרנו בסוד ולא יעבירנו הלאה; השימוש במידע
כאמור יעשה לצורך מתן ההתאמות בלבד.
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