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 01/04/20 –עדכוני אגודה 

 סטודנטים יקרים, 

אנו בעיצומו של משבר אשר מעורר אתגרים שונים מדי יום, ומצריך קבלת 
הסטודנטים פועלת במשך כל התקופה  אגודתהחלטות למציאת פתרונות. 

האחרונה ותמשיך לפעול מול הסטודנטים והנהלת המכללה על מנת לתת 
 להלן עדכונים מהשבוע האחרון: פתרונות לכל הסוגיות השונות העולות בפנינו.

ענת , ביום ב' ערכנו פגישת סטודנטים פתוחה עם קרן דקאנית המכללה •

, פגישה זו הצטרפה לשיח היומיומי עם והנהלת האגודה רקטור המכללה

. סטודנטים 100מעל , בפגישה נכחו במצטבר גורמי ההנהלה השונים

 .הפגישה לסיכום קישור

הרבה דחיפה מצידנו לאחר  ,ת במיוחדומשמחאתמול קיבלנו בשורות  •

המכללה הוציאה מסמך החלטות )ובאופן מסיבי יותר בפגישה אתמול( 

 ביטול נוכחות חובה -הנותן מענה לסוגיות רבות שהועלו, ובעיקרן 

בעקבות  מצב אקדמיבקורסים המקוונים, אי התחשבות באנגלית מבחינת 

תתקבל  מיד לאחר החזרה מחופשת הפסחואמיר"ם, דחיית מבחני אמי"ר 

החלטה בנוגע למבחנים שנדחו מסמסטר א', כל הזכאים למועדים מיוחדים 

שמועבר הסמסטר בכדי ללמוד לקראת  להכנס לקורס המקווןיוכלו 

ועובדים בצורה  המוגדרים כעובדים חיונייםהמועד המיוחד, סטודנטים 

ועוד.  "משרתי מילואים" בדומה ל תמיכהעצימה בתקופה הנוכחית יקבלו 

 ההחלטות. למסמך קישורלהלן 

מלגות/פריסת צעות סיוע כלכלי באמיש התקדמות מסוימת בנושא  •

כאשר הנושא יאושר ייצא עדכון באם ומול דקאנט המכללה,  תשלומים

 מסודר.

להילחם מול משרדי  ת התאחדות הסטודנטים הארצית, אנו ממשיכיםבגזר •

ובעקבות הפעילות בשבוע האחרון המל"ג )המועצה ממשלה וועדות, 

 האקדמייםמוסדות להשכלה גבוהה( הוציא התייחסות גורפת לכלל ה

אם כדי  וכן הנחיה כיבסטודנטים  תמיכה כלכליתב בקשה המכילה

ב' ידרשו הסטודנטים להשלמת לימודים או לביצוע  להשלים את סמסטר

כמו כן צוין כי  ,לא יושת על הסטודנטים כל תשלום נוסףמטלות בקיץ, 

הקדמת  בנוסףתמיכה בסטודנטים שעובדים בתפקידים חיוניים ו יש לתת

 מועד החזרת התשובות למלגות משרד החינוך.

עם מערך אימונים שבועי מפעילים הרצאות שונות וכן  מדורי האגודה •

 ., והזרוע נטויהמדריכי כושר מוסמכים בחינם לכל הסטודנטים שלנו

מזמינים אתכם להמשיך לפנות אלינו בכל דרכי ההתקשרות ודרך רמ"די  חנואנ
האקדמיה בכל שאלה או בעיה, נמשיך לפעול למענכם על מנת לשמר את 

על  להנהלת המכללה אנו מודים. האינטרסים המשותפים של כולנו
ההקשבה והרצון לעזור ולעשות את המיטב בעת הנוכחית על אף דילול כ"א 

 נחיות.ההבעקבות 

 אגודת הסטודנטים אפקה

https://aguda-afeka.org.il/wp-content/uploads/2020/03/סיכום-מפגש-סטודנטים-הנהלה.pdf
https://aguda-afeka.org.il/wp-content/uploads/2020/03/החלטות-בנושאים-אקדמיים-ואחרים-31.3.2020.pdf

