מיפוי חדרי
הנקה בקמפוס

תשע"ט 2018-2019

מבוא:
אוניברסיטת תל אביב הינה הגדולה באוניברסיטאות בישראל ,מונה כ25,000-
סטודנטים ,יותר ממחציתם -סטודנטיות .האוניברסיטה שואפת להיות סביבה
תומכת ומכילה לכלל הסטודנטיות והסטודנטים בה ,מקום תומך ומקדם הורות
ומשפחה בין היתר.
כחלק מעידוד שילוב אופטימלי בין הורות ומשפחה לבין קריירה ואקדמיה ,הוקמו
ברחבי הקמפוס חדרי הנקה לטובת סטודנטיות אשר חוזרות ללימודים לאחר חופשת
לידה .בחדרי ההנקה יוכלו סטודנטיות להניק בנחת ובפרטיות את ילדיהן ,לשאוב
חלב לתינוקות שהשאירו בבית ולמצוא מקום נעים להיות בו עם תינוקן במידה
והביאו אותו לקמפוס.
מתוך הנחות אלו ערכנו בתחילת שנת הלימודים תשע"ח מיפוי של כלל חדרי ההנקה
בקמפוס האוניברסיטה ,זאת בכדי להכיר לעומק את החדרים הקיימים ברחבי
האוניברסיטה ולבנות תכנית לשיפור ושימור חדרים אלו בעתיד.
במסמך להלן מוצגים ממצאי המיפוי.
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