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דיקנט הלימודים
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בהתאם לסעיף 11ב לחוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז 7002-ולכללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות ,היריון,
לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה) ,התשע"ב ,7017-ולאחר היוועצות עם אגודת הסטודנטים ,האוניברסיטה
הפתוחה קבעה את ההוראות ,כמפורט להלן:

.1

כללי
האוניברסיטה הפתוחה מקדמת ומגשימה אינטרס לאומי ראשון במעלה של הגדלת הנגישות להשכלה גבוהה.
שיטת הלימוד באוניברסיטה מבוססת על לימוד עצמי באמצעות חומרי לימוד הנשלחים לסטודנטים לביתם ,אין
חובת נוכחות במפגשי הנחיה ,ולסטודנטים קיימת אפשרות למידה מרחוק באמצעות טכנולוגיות למידה מרחוק
שפותחו על-ידי האוניברסיטה ,לרבות צפיה במפגשי הנחיה סינכרונים וא-סינכרוניים .האוניברסיטה הפתוחה
תשאף לדאוג שמֵ ַרכֵזי הלימוד שלה יתנו שירותים מיטביים לסטודנטים המגיעים אליהם ,לרבות סטודנטיות
בהיריון וסטודנטיות מניקות.

.0

פרשנות
הגדרות:
"דרישה מוקדמת" – השתתפות בקורס ,בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר ,בחינה אחרת
או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת.
"היעדרות בשל אירוע מזכה" או "אירוע מזכה"– היעדרות בשל אחת הסיבות המנויות להלן לתקופה של 71
ימים לפחות במהלך סמסטר:
()1

היעדרות לצורך שמירת היריון;

()7

היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי כמשמעותו בסעיף 72א לחוק
אימוץ ילדים ,התשמ"א;1121-

()3

היעדרות בתקופה הסמוכה לאחר לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או
כהורה במשפחת אומנה.

()4

היעדרות לצורך טיפולי פוריות.

"הורה במשפחת אומנה" – הורה במשפחה שאושרה לשמש משפחת אומנה ,בידי מי ששר הרווחה והשירותים
החברתיים הסמיכו לכך;
"הורה מיועד" – כהגדרתו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ"ו.1111-
"חופשת לידה" – עד  14שבועות מיום הלידה ,ובהתאם לכללי הביטוח הלאומי.
"מטלה" – תרגיל ,עבודה סמינריונית ,פרויקט ,רפראט.
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"סטודנט" – הגדרה כאמור בחוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז .7002-האמור בלשון זכר  -אף לשון נקבה
במשמע ,וכן להיפך.
"תואר מתקדם" – תואר אקדמי שני או שלישי.

.3

בקשה להתאמותַ ,רכָּז התאמות ותפקידיו
א .ראש מדור צרכים מיוחדים בדיקנט הסטודנטים ממונה להיות ַרכָּז ההתאמות ויהא אחראי ליישום
הוראות אלו .דוא"ל לפניותsnd@openu.ac.il :
ב .סטודנט לא יהא זכאי לקבלת ההתאמות מבלי שפנה בכתב ומראש בבקשה להתאמות ,כמפורט להלן.
ג .בקשה להתאמות לפי הוראות אלו תוגש ַ
לרכָּז ההתאמות בדיקנט הסטודנטים .הבקשה בצירוף אישורים
על היריון ,שמירת היריון ,טיפולי הפריה ,לידה ,אימוץ ,הורה מיועד והורה במשפחת אומנה יימסרו תוך
שבועיים מתחילת התקופה הרלוונטית ,ולא יאוחר מ 30-יום לפני מועד בחינה ,לגביו תתיחס בקשת
ההתאמה  .הסטודנטים יצרפו את רשימת הקורסים ,המעבדות ,הסדנאות והעבודה המעשית שהם
משתתפים בהם.
דַ .רכָּז ההתאמות יבחן את הבקשה להתאמות ויקבע את ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות אלו ובתאום
עם מֵ ַרכֵז ההוראה או הגורם המוסמך במחלקה האקדמית או המנהלית.
הַ .רכָּז ההתאמות יעקוב אחר ביצוע ההתאמות ויהיה אחראי לתיאום עם הגורמים הרלוונטיים באו"פ לצורך
ביצוען.

ו.

דיקן הסטודנטים יטפל בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות.

זַ .רכָּז ההתאמות ישמור על חיסיון המסמכים הרפואיים שיועברו אליו.

התאמות
.2

היעדרות ממפגשים בהם יש חובת נוכחות

א.

סטודנט זכאי להיעדר בשל אירוע מזכה ,מ 30%-מכלל מפגשי ההנחיה בכל קורס שחלה בו חובת
נוכחות.

ב.

במקרה בו זכאי הסטודנט להיעדר מסיבה אחרת ,ייקבע שיעור ההיעדרות הכולל בהתאם לנהלי האו"פ
ובלבד שלא יפחת מ.30%-

ג.

דחיית לימודים
ארע אירוע מזכה תינתן לסטודנט האפשרות לדחות את הקורסים ,אליהם נרשם במהלך אותו הסמסטר,
לשנה האקדמית העוקבת ולחזור עליהם וזאת ללא תשלום נוסף ובתנאי שהסטודנט עדיין לא נבחן ,והוא
פנה בבקשה לדחות הקורסים עד מועד ב' של הבחינות בקורס.
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.5

מטלות

א.

סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו ,יוכל להגיש את המטלה
או מטלה חלופית ,בהתאם להחלטת מ ַרכֵז ההוראה תוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.

ב.

מ ַרכֵז ההוראה רשאי לאשר לסטודנט ,שנעדר בשל אירוע מזכה ,להבחן בתום הסמסטר גם ללא הגשה
של מכסת המטלות המינימלית הנדרשת ,ולהשלימן במועד שייקבע המ ַרכֵז ולכל המאוחר בסמסטר
העוקב.

.6

מעבדות ,סמינריונים ,סדנאות ,סיורים והכשרה מקצועית
א .סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מקורס במעבדה ,סמינריון ,סדנא או הכשרה מעשית ישלים את
שהחסיר בתאום עם מ ַרכֵז ההוראה בפרק זמן שייקבע על ידי המ ַרכֵז ,בהתאם לאופי הדרישות בכל
אחת מהפעילויות הנ"ל .מ ַרכֵז ההוראה רשאי ,על-פי שיקול דעתו ,לפטור את הסטודנט מהשתתפותו
בפעילויות הנ"ל ,בהתייחס ,בין היתר ,למהות הקורס וקריטריונים שיקבע דיקן הלימודים האקדמיים.
ב .אם לדעת מ ַרכֵז ההוראה לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות הללו ללא נוכחות ,יהיה על הסטודנט
להשתתף בהן שוב בסמסטר הקרוב בו יוצעו.
ג .השתתפות במעבדות  -סטודנטיות בהיריון או סטודנטיות מניקות
ג 1.ראשי החוגים במדעי הטבע והחיים יקפידו שיפורסם מידע לגבי חומרים שבהם משתמשים
במעבדות ,העלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהיריון או נשים מניקות.
ג 7.יש למנוע מסטודנטית להשתתף במהלך הריונה או בתקופת ההנקה במעבדות שמחייבות שימוש
בחומרים אלה.
ג 3.יש לאפשר לסטודנטית בהיריון או לסטודנטית מניקה ,שבוחרת בכך ,שלא להשתתף במעבדות גם
אם אין הוכחה למידת הסיכון בחומרים.
ג 4.השתתפות הסטודנטית במעבדות תידחה לסמסטר הקרוב שבו יוצעו ,לאחר ההיריון וחופשת
הלידה או לאחר ההנקה.

.0

בחינה
א .סטודנט שנעדר מבחינה בשל אירוע מזכה ,זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים
באו"פ (מועד ב' ,או בסמסטר העוקב).
ב .סטודנט לאחר לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת ,שנעדר מבחינה בתקופה של עד  14שבועות מיום
הלידה ,האימוץ או קבלת הילד למשמורת ,זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים
באו"פ (מועד ב' או בסמסטר עוקב).
ג .סטודנטית בהיריון
ג 1.סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים בזמן הבחינה.
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ג 7.סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ 72%-ממשך זמן הבחינה.
ג 3.במקרה בו זכאית סטודנטית בהיריון לתוספת זמן גם מסיבה אחרת ,ייקבע שיעור התוספת הכולל
בהתאם לנהלי האו"פ ובלבד שלא יפחת מ.72%-

.8

היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת
סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מבחינה של קורס או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה המהווה דרישה
מוקדמת ,זכאי ללמוד על תנאי בקורס המותנה עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים
אלה .הסטודנט יוכל לקבל את נקודות הזכות רק לאחר שיעמוד בהצלחה בדרישות קורסי הקדם .המחלקה
האקדמית תזין במערכת הממוחשבת את האישור המתאים (שכולל התניה של קבלת נקודות הזכות בעמידה
בדרישות הקדם).

.9

חנייה בקמפוס או בסביבתו
כיון שלאו"פ אין קמפוס אלא מרכזי לימוד ,החובה תחת כלל זה אינה חלה על האו"פ .עם זאת ,במקומות בהם
קיימת חניה של האו"פ ,תינתן לסטודנטית מהחודש השביעי להריונה עד לחודש לאחר הלידה עדיפות לחנות,
ללא תשלום ,בקרבת מקום למר ָּכז הלימוד.

.11

מלגה למחקר
א .לא תופסק מלגה לסט ודנט לתואר מתקדם בתקופה בה נעדר בשל אירוע מזכה .מוסד רשאי להגביל את
התקופה שבמהלכה תשולם המלגה ל 14-שבועות.
ב .עם תום תקופת המלגה יהיה הסטודנט זכאי להארכה של המלגה לתקופה השווה לתקופת היעדרותו
בתשלום.
ג .תשלום המלגה בתקופת ההעדרות וההארכה יהיה באחריות האו"פ.
ד .יישום האמור בסעיף יתבצע באופן שלא יפגע בתקציב המחקר ממנו קיבל הסטודנט את המלגה .1מימון
מהקצאות פנימיות למחקר לא יהווה פגיעה בתקציב המחקר ,כאמור.

.11

תשתיות
כיון שלאו"פ אין קמפוס אלא מרכזי לימוד ,החובה תחת כלל זה אינה חלה על האו"פ .עם זאת:
א .האו"פ תשאף לדאוג שבמרכזי הלימוד שלה ינתנו שירותים מיטביים לסטודנטיות מניקות.
ב .האו"פ תעשה מאמץ לתת פתרון הולם לנשים בהיריון שיאפשר להן נוחות ישיבה וכתיבה בחדרי
הבחינות ,זאת בתיאום מראש עם ַרכָּז ההתאמות.

 1בהתאם לסעיף  7בהחלטת ות"ת מיום .21.5.2.52
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.10

בני זוג
הוראות אלו יכנסו לתוקף החל ממועד החתימה עליהם על ידי נשיא האוניברסיטה ,ככל שניתן להחילן באופן
מיידי ,ולכל המאוחר מפתיחת שנת הלימודים תשע"ג.
א .בן/בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר ,שהוא עצמו סטודנט ,יהיה
פטור מנוכחות במפגשי הנחיה למשך שבוע ימים .אם באותו שבוע התקיים מפגש חובה ,יוכל להשלימו
מאוחר יותר בתיאום עם מ ַרכֵז ההוראה.
ב .בן/בת זוג של סטודנטית לאחר לידה ,שהוא עצמו סטודנט ,שנעדר/ה מבחינה שנערכה במהלך שלושה
שבועות מיום הלידה ,יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים באו"פ.

.13

פרסים ומענקי הצטיינות
פרסים ,מלגות ומענקי הצטיינות מן המוסד שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת הלימודים ,יחושבו
לסטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה בהפחתה של תקופת היעדרותו.

.12

צילום
במסגרת הלימודים באו"פ הסטודנט מקבל את חומר הלימוד של הקורס במלואו אם כספר או במדיה אחרת.
העתק מחומרים נוספים ,אם חולקו במפגש ,יועבר לסטודנט באמצעות ַרכָּז ההתאמות.

שונות
.15

פרסום
א .האוניברסיטה הפתוחה תפרסם בכל שנה בידיעון האקדמי ,באתר האו"פ ובדפי מידע של דיקן
הסטודנטים את הכללים והדרכים לקבלת השירותים המיוחדים לפי הוראות אלו.
ב .דיקן הלימודים האקדמיים יביא את עיקרי המסמך לידיעת חברי הסגל האקדמי והמנהלי.

.16

תוקף
הוראות אלו יכנסו לתוקף החל ממועד החתימה עליהם על ידי נשיא האוניברסיטה ,ככל שניתן להחילן באופן
מיידי ,ולכל המאוחר מפתיחת שנת הלימודים תשע"ג.

המוסמך לאשר חריגה ,במסגרת מדיניות האו"פ והוראות החוק ,מהכתוב בנוהל זה :סגן הנשיא לעניינים אקדמיים

עמוד  2מתוך 6



האוניברסיטה הפתוחה

מדור נהלים
עודכן31/11/0110 :

דיקנט הלימודים

הוראות בדבר התאמות תנאי הלמידה עקב
טיפולי פוריות ,היריון ,לידה ,אימוץ או קבלת
ילד למשמורת או אומנה– 1020
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