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 12/05/20עדכוני אגודה 
 

 סטודנטים יקרים, 

 האגודה פועלת באופן יום יומי יחד עם הנהלת המכללה כדי להבטיח את החזרה לשגרה בצורה הנכונה ביותר עבורנו

 גיבוש מתווה מתאים לקיום הבחינות. תוך ,הסטודנטים

 

 ה.בין הנהלת המכללה להנהלת האגוד ה, התקיימה שיח10.5ביום ראשון האחרון, ה

דקאנית הסטודנטים, סמנכ"לית מנהל אקדמי וראשי בתי  )נציגי אגודה(, יו"ר האגודה, סיו"ר, רמ"די אקדמיה :נכחו בפגישה

 .)נציגי מכללה( הספר

 

 אפשריים.עיקרי הבעיות הקיימות נכון לשלב זה, לצד הצעת פתרונות את הנהלה במהלך השיחה העלנו בפני ה

 .מכם התקבלו, כל הנושאים שהועלו בפני הנהלת המכללה

 

  , והתייחסות נציגי המכללה.בשיחה עיקרי הנושאים שהועלופניכם את בברצוננו להביא 

 

בכך שיש למצוא  סיכוןבת ומתגוררים עם אוכלוסיאו ה סטודנטים באוכלוסיית סיכון העלנו את סוגיית הבחינות עבור •

 .פתרון ייחודי עבור אוכלוסייה זו

 .הנושא ייבדק וינתן מענה, לסטדונטים שהנם אוכלוסייה בסיכון מיוחדתהמכללה הסכימה שיש להתייחס בצורה  -

 

 לה. מתקדמים לעבודות הגשה בכדי לצמצם הגעה למכל להמיר מבחנים של קורסים ביקשנו •

 אפשרות להמיר את המבחן הסופיקורסים ספציפיים בהם תינתן למרצים  לגביבחן בוועדת הוראה יהאפשרות ת -

 .של הסטודנטים הרשומים לקורסת זאת בתנאי הסכמה כוללבעבודות בית, 

 

או שלא במסגרת לא תהיה השלמה ע"י למידה עצמית,  ,, כלומרנלמד בלבדההחומר על  יהיהמבחן ה כי ביקשנו •

 .במסגרת הקורס המתוכננים השיעורים הסדירים

 

 יה.ללא דחי המבחנים במועד בהם תוכננו,קיום  הדגשנו את חשיבות •

 .במקרים חריגים בהם אין ברירה, ביקשנו לעדכן את הסטודנטים לפחות שלושה שבועות מראש

 . מסודרתהכוונה היא לקיים את תקופת הבחינות לפי התכנון המקורי, במידה ויהיו שינויים תצא הודעה  - 

 

כי יתקיים מבחן רק במידה ותהיה תחבורה וביקשנו הקיימת  התחבורה הציבוריתהבאנו לידיעתם את בעיית  •

 .נעננו בחיוב - ציבורית שתאפשר הגעה למכללה

 

 .מרצה במהלך הבחינהל שאלותהעלנו את הבעיתיות של  •

באמצעות פתקים, ומענה על גבי הלוח, זאת כדי המכללה מודעת לבעיה זו, הפתרון המסתמן הוא שאילת שאלות  -

 דרכו בהתאם.תוהמרצים י. למנוע חריגה מההנחיות הבריאותיות

 

כל הקורסים הנלמדים לפני מבחני הסיום לטובת חיזוק החומר ב עזרהשיעורי ו תגבוריםה הגדלת כמות ביקשנו •

 .הנלמד

 

 .לשאלות במיילים, ומענה לשעות קבלה גבוהה מהרגיל זמינות ביקשנו •

 התאם.ותעדכן את המרצים ב והמכללה מודעת לחשיבות ז -

 

 .הנושא ייבדק – לקבל הארכת זמן לכל המבחניםביקשנו  •
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 .במהלך הבחינהלא יהיה צורך בעטיית מסכה ככל הנראה  – בחינה עם מסכותשל קיום  העלנו את הבעיתיות •

 

בהם הלמידה המקוונת  קורסיםקורסי יסוד, הם הם שלהקורסים רוב  ,שנה א'של  הקושי התרענו בפניהם על •

 .יותר, וביקשנו לתת להם יחס מיוחדהרבה מאתגרת 

 

 נעננו בחיוב. - לפני פרסום לסטודנטיםות נקיום הבחילהיות שותפים לכל התהליך ולקבל את מתווה ביקשנו  •

 

 עדכונים נוספים:

 
o  האגודה להנהלת המכללה.בשבוע הבא תתקיים שיחה נוספת בין הנהלת 

 

o לחצו כאןלכניסה לשיחה,  - הסטודנטים עו"ד קרן בן חיים יתתתקיים שיחה עם דקאנ 19:00היום ב. 

                                                                                      Meeting ID: 894 6243 2817     
                                                                         Password: 010005 

 

o ממשלה לקבלת הזכויות המגיעות לנו.בגזרת ההתאחדות הארצית, ממשיכים להילחם מול משרדי ה 

 .לחצו כאןאת המסמך ימסמך עדכון על פעילויות התאחדות הסטודנטים הארצית, לקר –נכם ולעי

 

o  את דחיית התואר של רבים מהסטודנטים ופגיעה בקורסי המשך, הנהלת על מנת למנוע  –מעבדות מעשיות

המכללה החליטה לקיים את כל המעבדות המעשיות בצורה מקוונת תוך כדי קיום השלמות של השיעורים שבוטלו. 

מעבדות לא תהיה  2-שלסטודנט הרשום ל וסיכמנועל מנת למנוע עומס של שיעורי השלמה, פנינו להנהלת המכללה 

וכי סטודנט שרשום למספר גבוה יותר של מעבדות יוכלו לוותר על השתתפותו במעבדה  השלמה אחת בשבועמעל 

 . ללא עלות

 

אופן כמו ביטול חובת הנוכחות ב .האגודה מול הנהלת המכללהשיח  תוך כדי שננקטו משמעותיים צעדיםכל זאת לצד מספר 

חלוקת מלגות ע"פ קריטריונים, אי התחשבות  אמצעי לימוד אצל חלק מהמרצים,ופתרון בעיות תשתית אינטרנט  ,גורף

 , ועוד.באגלית בקביעת מצב אקדמי

 

 והאחווה הסטודנטיאלית. , כדי לשמור על מצב הרוחתפעיליות מקוונומקיימים אנו  ,לצד זה

הזכרון בטקס  יום, ביום השואה קיימנו מפגש עדות עם ניצול שואה וציינו את !כוסית וירטואלית הרמנו ביחדבחג הפסח 

 ואימוני פילטיס. יוגה, אימונים פונקציונלייםאנו מקיימים על בסיס קבוע שיעורי סדנת קורונתון ייחודית, ארגנו  מכובד.

 לי חברתי.קיימנו סדנאות נוספות להעשרת הידע כמו סדנת כתיבה ופורום כלכ

  ניתן ללא עלות! כל זאתו

 

 והטלגרם. בקבוצות הוואטסאפ ,אנו ממשיכים לעדכן ברשתות החברתיות

 .לחצו כאןלמעקב אחרי דף הפייסבוק 

 .לחצו כאןלמעקב אחרי דף האינסטגרם 

 .לחצו כאןלהצטרפות לקבוצות הטלגרם 

  

בגיבוש מתווה נכון עבור חזרה לשגרה וכניסה לתקופת המבחנים. נמשיך לפעול למענכם ולהיות מעורבים באופן אקטיבי  
ככל שניתן.ה בסטודנטים עת כדי לצמצם את הפגיגויססבלנות והבנת מצב מורכב הזה. המערכת כולה מ ואנא, גל  

 
חובתינו בתקופה זו. היזו די ותתמכו זה בזה,שמרו על כבוד הד  

 ביחד נעבור את זה!
הסטודנטים.שלכם, אגודת   
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