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סטודנטים יקרים,
בימים אלו אנו חווים התפשטות מהירה של נגיף "קורונה" בעולם וגם בארץ.
מכללת אפקה שמה דגש רב על בריאותכם האישית ,ואנו מבקשים מכל סטודנט להתייחס ברצינות הנדרשת להנחיות משרד הבריאות
ולהנחיות הספציפיות להתנהלות במכללה.
נכון להיום תוכנית הלימודים של סמסטר ב' מתקיימת כסדרה במועדים ובמקומות הידועים לכם .אם יחולו שינויים בתוכנית הלימודים,
בפרט בקורסים שמלמדים מרצים שנמצאים בבידוד ,יעודכנו הסטודנטים אשר רשומים לקורסים שבהם חלים השינויים .
כדי לצמצם פגיעה אפשרית במהלך התקין של הלימודים והעבודה בהתרחשויות עתידיות אפשריות ,המכללה נערכת לשימוש באמצעים
המאפשרים עבודה ,הוראה ולמידה מרחוק; במקרה הצורך נעדכן גם לגבי כך.
אנו בדקאנט נפעל כדי לסייע לכם לצמצם למינימום האפשרי את הפגיעה בלימודים בעקבות המצב ,במיוחד לסטודנטים השוהים בבידוד.
לתשומת ליבכם ,נכון להיום נדרשות לשהות בבידוד האוכלוסיות הללו:
א.
ב.
ג.

החוזרים ממדינה שמחייבת בידוד (רשימת המדינות מתעדכנת באתר משרד הבריאות).
החוזרים מכנס בין־לאומי במדינה כלשהי (גם אם אינה ברשימת המדינות שחזרה מהן מחייבת שהייה בבידוד).
מי ששהו במגע עם חולה מאומת או שנכחו בנקודות מסוימות במסלולו (בהתאם לחקירה האפידמיולוגית שמפרסם משרד הבריאות
באתר) .

על כל סטודנט הנכנס לבידוד – להודיע על כך ללא שיהוי לגורם המוסמך במשרד הבריאות ,וכן לדקאנט הסטודנטים ,באמצעות פתיחת
פנייה.
בפנייה לדקאנט אנא ציינו את הנתונים הללו:
.1
.2
.3

סיבת הבידוד.
מועד תחילת הבידוד ומועד סיום הבידוד.
רשימת הקורסים שנרשמתם אליהם ,לצד כל קורס ציינו:
א .שם המרצה או המתרגל;
ב .אם הנוכחות בקורס היא חובה;
ג .אם יש מטלות הדורשות טיפול של הדקאנט (כגון בחינה בזמן הבידוד).

במקביל ,שלחו לדקאנט בדוא"ל  deanofstudents@afeka.ac.ilאת המסמכים הללו:
.1
.2

טופס הדיווח העצמי על בידוד בית שנשלח למשרד הבריאות;
אם הבידוד מטעמי חזרה מחו"ל – צילום של כרטיס הטיסה חזרה ארצה;

פעולות הדקאנט עם קבלת העדכון על שהייה בבידוד:
.1

חובת נוכחות – נפנה למרצים הרלוונטיים ונדאג לפטור סטודנט בבידוד מחובת נוכחות בתקופת הבידוד .אם מדובר במעבדה ,על
סטודנט השוהה בבידוד ואינו יכול להגיע למעבדה לפנות בנושא ישירות למרצה או למתרגל האחראי על המעבדה מיד עם חזרתו
מהבידוד.

.2

מטלות נלוות לקורס – נפנה למרצים הרלוונטיים ונדאג לקבלת דחייה במועד הגשת המטלות.

.3

מועד מיוחד לבחינה – סטודנטים השוהים בבידוד יקבלו זכאות למועד מיוחד שלא על חשבון המכסה ,בגין כל מבחן שהפסידו
בתקופת הבידוד.

.4

אתר  – GOOLסטודנטים השוהים בבידוד ורשומים לקורסים הקיימים באתר  GOOLיקבלו קופון לאתר לקורסים הרלוונטיים בחינם.

.5

חניכה – אנחנו נעשה מאמצים להקצות חונכים לסטודנטים השבים ללימודים מבידוד ,כדי שיוכלו להשלים את חומרי הלימוד.

.6

חומרי לימוד דיגיטליים – אגודת הסטודנטים התגייסה למען הסטודנטים הנמצאים בבידוד כדי לסייע בהשלמת החומר החסר .ניתן
למצוא סיכומים שונים ב Google Drive -שבאתר האגודה .אנו מבקשים מכלל הסטודנטים לשתף פעולה ולהעלות סיכומי שיעור
נוספים לאתר .סטודנטים בבידוד שאינם חברי אגודה ,יכולים לפתוח פניה לאקדמיה דרך "צור קשר" באתר האגודה ולבקש חומרים
לקורסים ספציפיים.

כתמיד ,הדקאנט ישמח לסייע לכם; בכל בעיה פרטנית שמתעוררת אתם מוזמנים לפנות אלינו.
התפשטות הנגיף הופכת את המציאות לדינמית מאוד .לכן חשוב במיוחד לדווח לדקאנט על כל שינוי במצבכם ,ללא שיהוי .אנחנו מצידנו
נתאים את הסיוע הנדרש למצב המשתנה ,ונמשיך לעדכן אתכם בכל הנחיה חדשה.
עו"ד קרן בן-חיים
דקאנית הסטודנטים

