פרוטוקול ישיבת "דלת פתוחה" ,13-5-21 ,בזום
משתתפים :גיא לויתן ,סתיו רבינוביץ ,אבנר דולינגר ,מעיין אליעז ,קימברלי אדרי,
בתאל סגל (אנשי האגודה) ,וסטודנטים משתתפים ( 35משתתפים)
גיא לויתן ,יו"ר אגודת הסטודנטים פתח והסביר כי הוא כיו"ר ואנשי האגודה עושים כמיטב יכולתם
בימים אלה ,שהם קשים לכולם ,אך ורק הסטודנטים בראש מעייני האגודה והדאגה לסטודנטים.
שאלות הסטודנטים ותשובת האגודה:
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בוחן שתאריך הביצוע האחרון היה ביום ג' בבוקר .בערב יום לפני יום ג'  4סטודנטים ניגשו
לבוחן ולאחר שעה היו מספר אזעקות .ביצוע הבוחן נפגע עקב כך .המרצה לא קיבלה את
ההסבר וטענה כי יום ב' בערב היה הרגע האחרון לביצוע הבוחן.
גיא ,יו"ר האגודה מסר כי הוא מטפל בנושא זה מול המכללה ,ומתבצע חיפוש הדרך להקלה
ולהעזרה לסטודנטים במקרים אלה .בנושא זה גם היתה ישיבת אקדמיה של האגודה והמכללה
תנסה לפתור פרטנית מקרים כאלה שיופנו אליה פרטנית.
סטודנטים אשר יקראו למילואים בעת הזו ,שבועיים לפני המבחנים .המילואים ייארכו כחודש,
איך המכללה עוזרת ללוחמים שנקראו למילואים.
גיא ,יו"ר האגודה מסר כי באתר האגודה ישנה רשימה של הקלות במקרים אלה ,ובנוסף
המכללה מאד גמישה ומאד נכונה לעזור למקרים כאלה ,על הסטודנטים לפנות לדקאנית על
מנת להעזר.
מרצה שלא מוכנה לחזור ללמד פרונטלית אלא בזום בלבד ,ולא נותנת הסבר למה.
תשובת האגודה :זהו מקרה של קו אדום שנחצה ,במקרים כאלה מתבקשים הסטודנטים לפנוץ
לרמ"די האקדמיה הרלוונטים וליידע אותם ואז המקרה עובר לטיפול האגודה .גיא ,יו"ר האגודה
הבטיח לטפל במקרה זה אישית.
סטודנטים שגרים בדרום הארץ ושרצים לממ"ד או למקלט כל מספר דקות ולא יכולים ללמוד
בזום באופן רציף בעת שיעור .נכון שיש להם שיעורים מוקלטים אך הם מצטברים ונדרש זמן
רב להקשיב וללמוד מההקלטות .תשובת האגודה ,כי אנשי האגודה וביחוד גיא היו"ר מגיעים
למכללה בימים אלה על מנת לדאוג שכל סטודנט מהדרום יקבל תגבור ,חניכה ועזרה פרטנית.
המכללה הבטיחה לטפל פרטנית בכל סטודנט ,מתוך אמונה שמצב זה יסתיים תוך ימים
ספורים.
היתה טענה כי האגודה פועלת רבות אך לא מפרסמת את הפעילות כך שהסטודנטים לא
מודעים לכך שיש מי שנלחם עבורם.
גיא ,יו"ר האגודה ,הודה כי זה עקב אכילס של האגודה וכי תנתן תשומת לב בעתיד לנגודה זו.
סטודנטים שנאלצים להשאר בעבודה מסיבות שונות ולא מצליחים להגיע הבייתה ללמוד.
בעת פניה לדקאנט לא מצליחים לקבל מענה כי בימים קשים אלה יש אלפי פניות לדקאנט
ולכן הם רודפים אחרי המרצים במייל.
תשובת האגודה היתה ,כי אנשי האגודה מודעים לבעיה ,והמכללה התבקשה לתת מענה
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כוללני לבעיות הבוערות ,אך התשובה שהתקבלה היא כי כל מקרה יקבל טיפול פרטני לאחר
פניה למכללה .אם לא מצליחים ליצור קשר עם הדקאנט ,יש לפנות לאביחי מאושר ,במקרה
של סטונט להנדסת מכונות ,או לדורון בלומנפלד שהוא רמ"ד לימודי ערב ,או לכל הרמ"דים
הקלונ טים לבתי הספר השונים .האגודה מבקשת לפנות ולא להשאר עם התסכול והקושי.
גיא ,יו"ר הבטיח כי יפנה למכללה בבקשה שיוציאו הודעה לגבי השיקולים וההקלות שינתנו.
 .7נושא ההקלטות :נשאר תלוי ברצונם הטוב של המרצים .יש בקשה כי המכללה תורה למרצים
לבצע את ההקלטות שכל כך חשובות בימים אלה.
תשובת האגודה :מסכימים עם הטענה ,יש לחייב את ההקלטות ,אנשי האגודה גם הם
תלמידים ומבינים את הקושי.
 .8סטודנט שסיים את מכסת המועדים המיוחדים ( 2מועדים שנתיים) ולא ניגש ל  2מועדי א' וב',
האם לא זכאי למועד מיוחד נוסף?
תשובת המכללה :באפקה יש הקלות שאין במקומות אחרים .ניתן למשוך את הלימודים ל 5
שנים ,לעבור ללימודי ערב ולבחור קורסים של לימודי בוקר .בנוסף אם הסיבה היא מחלה
שבעטיה הסטודנט היה מאושפז ,הוא יקבל מועד מיוחד נוסף ,אך אם לא היה אירוע חריג
כלשהו אז על הסטודנט להסתדר עם המכסה הקיימת.
לסיכום גיא (יו"ר) הודה לכל הנוכחים שהצטרפו ושאלו שאלות רלוונטיות והצהיר שהוא מקווה
שהמפגש היה יעיל לסטודנטים שנכחו .בנוסף גיא הודה לאנשי האגודה שנכחו ועזרו בתשובותיהם.

רשמה:
דורית גיא ,מזכירת אגודת הסטודנטים
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רשמה דורית גיא,

אגודת הסטודנטים
מכללת אפקה
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