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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק זכויות הסטודנט )תיקון מס' 4( )התאמות עקב טיפולי פוריות, 
היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת 

אומנה(, התשע"א-2011

בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 8)א(, במקום "לפי 1 תיקון סעיף 8
סעיף 19א", יבוא "לפי סעיפים 19א ו–19ב"  

אחרי פרק ג'1 לחוק העיקרי יבוא: 2 הוספת פרק ג'2

"פרק ג'2: התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ 
או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה

התאמות עקב  
טיפולי פוריות, 

היריון, לידה, אימוץ, 
או קבלת ילד כהורה 

מיועד או כהורה 
במשפחת אומנה

מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים 19ב  )א( 
ולסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ, קבלת 
ילד למשמורת כהורה מיועד או קבלת ילד כהורה במשפחת 
אומנה; הוראות לפי סעיף קטן זה ייקבעו לאחר התייעצות עם 
נציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד, ולפי כללים שתקבע 
לעניין  כאמור  הוראות  ואולם  גבוהה,  להשכלה  המועצה 
התאמות במוסד המנוי בפסקה )5( להגדרה "מוסד", לרבות 
מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שיקבע שר 

התעשייה המסחר והתעסוקה  

)א(,  קטן  סעיף  לפי  ההוראות  או  התקנות  הכללים,  )ב( 
לסטודנטים  התאמות  בעניין  השאר,  בין  יהיו  העניין,  לפי 
ולסטודנטיות הנעדרים מבחינות או מלימודים בשל אחת 

הסיבות המנויות בסעיף קטן )א( ובכלל זה - 

חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 )להלן - החוק(, 
נועד, על פי סעיף 1 שבו "לקבוע עקרונות לזכויות האזרח 
הישראלי ותושב ישראל לנגישות להשכלה גבוהה, ועקרונות 
לזכויות הסטודנט, מתוך הכרה במחויבות החברה בישראל 

לזכויות אלה ולשוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה" 

נשים הרות, לאחר לידה או במהלך תקופת טיפולי 
שקיבלו  או  ילד  שאימצו  וגברים  נשים  וכן  פוריות 
לחוק   10 סעיף  לפי  מיועדים  כהורים  ילד  למשמורתם 
הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, 
שונים,  במישורים  לזכויות  כיום  זכאים  התשנ"ו-1996, 
לרבות במישור יחסי העבודה, בעקבות ההכרה בצורכיהם 
זו  בהצעת חוק עבודת נשים )תיקון  המיוחדים בתקופה 
)זכויות הורים מאמצים, הורים מיועדים והורים  מס' 48( 
במשפחת אומנה(, התשע"א-2011 )הצעות חוק הממשלה 
- 559, מיום ו' בשבט התשע"א )11 בינואר 2011(( הורחב 

מעגל הזכאים והזכויות באותו הקשר 

על  דעתה  את  נתנה  גבוהה  להשכלה  המועצה 
במילוי  וסטודנטיות  סטודנטים  בפני  העומדים  הקשיים 
מטלות הלימודים העומדות לפניהם עקב היריון, לידה, 

כהורים  למשמורתם  ילד  קבלת  אימוץ,  פוריות,  טיפולי 
מיועדים או קבלת ילד לביתם כהורים במשפחת אומנה  
במרבית המוסדות להשכלה גבוהה נקבעו כללים לגבי סיוע 
והתאמות לקבוצת סטודנטים זו, ואולם בחלק מהמוסדות 
אין כללים כאמור או שהכללים חלקיים בלבד  עם זאת, גם 
כאשר ישנם כללים, ניכרים פערים לא מעטים בסוגי הסיוע 

וההתאמות הניתנים במוסדות השונים 

התייחסות  של  הנורמה  הטמעת  את  להבטיח  כדי 
בכל  וסטודנטיות  סטודנטים  של  זו  לקבוצה  הולמת 
המוסדות להשכלה גבוהה, במידה בסיסית ואחידה של 
סיוע והתאמות, מוצע לתקן את הוראות החוק ולעגן בו 
את החובה של כל מוסד להשכלה גבוהה לקבוע, לאחר 
להתאמות  הוראות  הסטודנטים,  אגודת  עם  התייעצות 
לסטודנטים ולסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, 
אימוץ או קבלת ילד כהורים מיועדים או כהורים במשפחת 
אומנה  התאמות כאמור ייקבעו לפי כללים אחידים ומנחים 
התיקון  זה   לעניין  גבוהה  להשכלה  המועצה  שתקבע 
המוצע, אשר דומה להוראות פרק ג'1 לחוק לעניין התאמות 
של  חובתה  בין  מאזן  במילואים,  המשרתים  לסטודנטים 

ס"ח התשס"ז, עמ' 320; התש"ע, עמ' 632  1
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היעדרות לצורך שמירת היריון;   )1(

למטרת  חוץ  למדינת  נסיעה  לצורך  היעדרות   )2(
אימוץ בין–ארצי כמשמעותו בסעיף 28א לחוק אימוץ 

ילדים, התשמ"א-1981 2; 

היעדרות בתקופה הסמוכה לאחר לידה, אימוץ,   )3(
ילד  קבלת  או  מיועד  כהורה  למשמורת  ילד  קבלת 

כהורה במשפחת אומנה  

בסעיף זה -  )ג( 

"הורה במשפחת אומנה" - הורה במשפחה שאושרה לשמש 
והשירותים  הרווחה  ששר  מי  בידי  אומנה,  משפחת 

החברתיים הסמיכו לכך; 

"הורה מיועד" - כהגדרתו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים 
)אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו-1996 3 "

נוכח  בנושא,  כללים  לקבוע  גבוהה  להשכלה  המועצה 
תפקידה כמוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה, לבין 
קביעת הוראות התאמה פרטניות בידי המוסדות להשכלה 
גבוהה עצמם, באופן המשמר את עצמאותם האקדמית 
והמנהלית  עם זאת, לעניין מוסדות להכשרת הנדסאים 
וטכנאים שבפיקוח משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, 
מוצע כי הכללים כאמור ייקבעו בידי שר התעשייה המסחר 

והתעסוקה, ולא בידי המועצה להשכלה גבוהה  

ההוראות שיקבע המוסד להשכלה גבוהה, כמוצע 
בהצעת חוק זו, יפורסמו, לפי סעיף 8 לחוק, כנוסחו בסעיף 1 
להצעת החוק, בתחילת כל שנת לימודים, באתר האינטרנט 
של המוסד, אם קיים כזה, בשנתון ובידיעון של המוסד ועל 

לוח המודעות במקום מרכזי בתחומי המוסד 

ס"ח התשמ"א, עמ' 293   2

ס"ח התשנ"ו, עמ' 176   3

היעדרות לצורך שמירת היריון;   )1(

למטרת  חוץ  למדינת  נסיעה  לצורך  היעדרות   )2(
אימוץ בין–ארצי כמשמעותו בסעיף 28א לחוק אימוץ 

ילדים, התשמ"א-1981 2; 

היעדרות בתקופה הסמוכה לאחר לידה, אימוץ,   )3(
ילד  קבלת  או  מיועד  כהורה  למשמורת  ילד  קבלת 

כהורה במשפחת אומנה  

בסעיף זה -  )ג( 

"הורה במשפחת אומנה" - הורה במשפחה שאושרה לשמש 
והשירותים  הרווחה  ששר  מי  בידי  אומנה,  משפחת 

החברתיים הסמיכו לכך; 

"הורה מיועד" - כהגדרתו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים 
)אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו-1996 3 "

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הממשלה - 576, כ"ב באדר ב' התשע"א, 2011 3 28



המחיר 62 1 שקלים חדשים      ISSN 0334-3030   סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי




