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 05/20/21עדכוני 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

 

 :, לדוגמההמכללהבמהלך השבוע שעבר, קיימנו שיחות רבות מול הנהלת 

 .פגישה בין ראשי בתי הספר ומחלקת האקדמיה של האגודה •

 .שיחת סטודנטים עם דקאנית המכללה •

 .השתתפות יו"ר האגודה בוועדת ההוראה המכללתית •

 

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

 וההתאמות שהעלנו בפני המכללה:עיקרי הבקשות 

 .כאוכלוסייה בסיכוןהתאמות לסטודנטים המוגדרים  .1
  .הורים לילדיםסיוע לסטודנטים  .2
 .המרת בחינת סוף הקורס בעבודהשינוי משקל המבחן בסילבוס או  .3
 .עבור קורסים חוזריםהנחה בתשלום  .4
 .עבור שיעורי המעבדות שיעור השלמה אחדשמירה על קביעת  .5
 .לפני הבחינות שיעורי תגבור .6
 .לסטודנטים בשנה א' ללימודיהםהעלנו והדגשנו את האתגרים והקשיים הייחודיים  .7

 

הקלות לקראת תקופת  הנהלת המכללה גיבשה מספר מול הנהלת המכללה, מתמשךשיח , לצד בעקבות מפגשים אלו

 .קישור למסמך ההחלטות –המבחנים הקרובה אשר הובאו לידיעתכם במסמך שנשלח בתחילת השבוע

 

 !ההצעות שהעלינו בפניהם לקראת תקופת המבחנים הקרובהרבית הפתוח ואישור מאנו מודים להנהלת המכללה על השיח 

 מאמינים כי החלטות אלו יתנו מענה רחב לכלל הסטודנטים.ניתן סל הקלות רחב ואנו 

 

 עם זאת, העלנו בפני הנהלת המכללה שתי נקודות נוספות אליהם ביקשנו מענה נוסף:

למחיר של קורס בסמסטר  החלטה להקל בעלות קורס חוזר במהלך סמסטר הקיץ התקבלה - עלויות קורס חוזר .1
 ביקשנו להקל בצורה משמעותית יותר בעניין זה.ראש בהטבה זו אך  אנו לא מקליםרגיל. 

 והצגנו מספר אפשרויות. שנה א'סטודנטים ביקשנו להקל בצורה משמעותית יותר על תקופת המבחנים של  .2
 

 נוספים:עדכונים 

 

 בגזרת ההתאחדות הארצית, ממשיכים להילחם מול משרדי הממשלה לקבלת הזכויות המגיעות לנו. •

 לעמוד המחאה – ( תתקיים הפגנת סטודנטים בפני משרדי הממשלה24/05/20ביום א' הקרוב )

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

 

מחלקת האקדמיה של האגודה  –בעקבות המצב הנוכחי נמנע מאיתנו לקיים תקופת מרתונים כרגיל. עם זאת  •

נקיים  –הצליחה לאשר ולארגן מספר מצומצם של מרתונים תחת ההגבלות עד לתחילת תקופת הבחינות, כמו כן 

אחר הנושא ברשתות  יש לעקוב –שיעורי עזר מקוונים עם סטודנטים מצטיינים בעלות השתתפות סימלית 

 החברתיות ובאתר האגודה.

 

 

https://aguda-afeka.org.il/wp-content/uploads/2020/05/החלטות-ועדת-הוראה-לקראת-תקופת-הבחינות-1.pdf
https://www.facebook.com/events/241460770251940/
https://bit.ly/2yKIk6Q
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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

 

 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   
זה לא מובן  -על ההערכה הגדולה שאתם מפגינים כלפינו בפניותיכם השונות רוצים להודות לכם, אנו בהזמדנות זו

 מאליו!
כל פנייה מקבלת את ההתייחסות הראויה לה, באופן ענייני  -המשיכו להעלות בפנינו כל נושא העולה על דעתכם, כפי שראיתם

 ואפקטיבי.
 
 

 שבת שלום וסוף שבוע נעים,
ם.שלכם, אגודת הסטודנטי  
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