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 סטודנטים יקרים, שלום,

מציאת פתרונות. בהמשך אנו בעיצומו של משבר אשר מעורר אתגרים שונים מדי יום, ומצריך קבלת החלטות ל

לשיחות שהתנהלו עם אגודת הסטודנטים וכפי שהבטחנו, אנו מעדכנים אתכם כעת על מספר החלטות שקבלה 

 הנהלת המכללה בנושאים אקדמיים ואחרים:

אין להגיע לקמפוס המכללה. אם יש לכם צורך אקדמי חריג המצדיק זאת, יש לקבל  – הגעה לקמפוס .1
אישור מיוחד לכך באמצעות פתיחת פנייה למנהל הסטודנטים. בפנייה יש לפרט את הנסיבות המיוחדות 

 המצדיקות את הבקשה.

מתוך הבנה של מצב המשק ושל האילוצים האישיים הנובעים מן ההסגר, וכדי  – בקורסים נוכחות חובה .2
כחות בקורסים המקוונים להקל עליכם במהלך התקופה שבה אתם לומדים מהבית, לא תהיה חובת נו

 המופעלים בתקופת המשבר.

כל הזכאים למועד בחינה מיוחד של קורס שהתקיים בסמסטר א', יכולים לקבל הרשאה  – מועדים מיוחדים .3
-ויוכלו להצטרף להרצאות הקורס ב Moodle-לאתר הקורס )שלו הם זכאים למועד מיוחד( בסמסטר ב' ב

ZOOMים ולבקש את ההרשאה תוך ציון שם הקורס.. יש לפתוח פנייה למנהל הסטודנט 

מאחר שהמצב דינמי מאוד, ושינויים רבים עשויים להתרחש עד לסיום חופשת  – מועדי ב' של סמסטר א' .4
 הפסח, החלטה סופית בעניין מועדי ב' של סמסטר א' תתקבל כשבוע לאחר החזרה ללימודים מן החופשה.

אמיר"ם לא מתקיימים, לא יובא בחשבון מצב לימודי האנגלית כל עוד מבחני אמי"ר ו – מצב אקדמי, אנגלית .5
 בבדיקת המצב האקדמי.

לכל מי שקיבל תוספת זמן זמנית לפני משבר הקורונה, יוארך האישור  – התאמות בגין אבחונים ישנים .6
 באופן אוטומטי עד שיוחזרו לפעילות האבחונים במרכז הארצי לבחינות והערכה.

דנטים בשיתוף מכון טריאסט שריג פתח קו חם לסיוע נפשי. אם אתם מתקשים דקאנט הסטו  –סיוע נפשי  .7
וודאות היומיומית בתקופה בה הלמודים מתנהלים במתכונת חדשה ומאתגרת, -להתמודד עם האי

אפקה" , תוך ציון שאתם סטודנטים של "6483102-03ביכולתם לקיים שיחת טלפון או שתיים למספר 
 והנכם מעוניינים בשיחת ייעוץ חינם. ליותר מכך ביכולתכם לפנות למכון לטיפול ארוך יותר.

סטודנטים הממלאים תפקידים חיוניים בעקבות משבר זה במקומות  –סטודנטים בתפקידים חיוניים  .8
העבודה הבאים: מד"א, מערכת הבריאות או סטודנטים העובדים ב"מפעל תומך ביטחון" ו"תעשייה 
ביטחונית" כהגדרתם בתקנות שעת חירום )הגבלת מספר עובדים לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה 

, יוכלו לקבל זכויות של משרתי מילואים עם הצגת אישור ממקום העבודה לחיוניות  2020 -החדש( התש"ף
תפקידם בזמן זה. על סטודנטים אלה לפתוח פניה לדקאנט ולשלוח את האישור למייל 

deanofstudents@afeka.ac.il 

אנו עושים כמיטב יכולתנו להתעדכן בבעיות שאיתן אתם נאלצים להתמודד במצב המיוחד שנקלענו אליו עקב 

 המשבר ולתת להן מענה הולם שיסייע בידיכם לצלוח את התקופה ולא יפגע במשך ואיכות לימודיכם.

במתחם הייעודי להיערכות המכללה בנושא הקורונה ות יעודכנו במסמך שאלות תשובות הנמצא כל ההחלט

 .באתר המכללה

 אנחנו פה בשבילכם.

 חני תייר, סמנכ"לית מנהל אקדמי

 חיים, דיקאנית הסטודנטים-וקרן בן
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