
 

 בעקבות שביתת הסגל האקדמי הבכיר שאלות ותשובות

יום א' מהציבוריות החל  האקדמיות המועצה המתאמת של ארגוני הסגל הבכיר בישראל, הודיעה על שביתה במכללות 

 הסגל האקדמי הבכיר של המכללה החליט להצטרף.  . 21.10.2018

 לנוחותכם, ריכזנו עבורכם שאלות ותשובות שעשויות להקל עליכם בזמן השביתה. 

 כיצד נדע אילו שיעורים מתקיימים? .1

רשימת קורסים  -מידע בנושא שביתת סגל אקדמי בכיר -תשובה: יש להיכנס לדף הבית באתר האינטרנט בקישור

 הקורסים ממוינים לפי בתי ספר, ימים ושעות, סגל בכיר: כן/לא. -לפי בתי ספר

. נוצר חוסר עקב השביתה השיעורים מתקיימים ע"י סגל זוטר וחלק מהשיעורים אינם מתקיימיםמקבוצות חלק  .2

 השיעורים. כיצד המכללה תתמודד עם מצב זה?  קבוצות  איזון בין

חלק מהסגל האקדמי ונוצר חוסר איזון בין קבוצות הלימוד, ניתנה אופציה  תושבתשובה: בשביתות קודמות בהם 

 בבחינות להיבחן על החומר שאותו למדו הסטודנטים ולא על חומר שלא נלמד.

 

 על פי בחלק מהקורסים ישנם תרגילים שאינם מתקיימים למרות שהם ניתנים ע"י הסגל האקדמי הזוטר  .3

 ההוראה של המרצים הבכירים. כיצד המכללה מתמודדת עם מצב זה?

  על ידי הסגל האקדמי הזוטר, שאינו שובת, יתקיימו כרגיל. התרגילים ניתנים  בקורסים שבהם : תשובה            

 

ם בחלק מהקורסים שניתנו בקיץ, לא מתפרסמים ציונים. הציונים קריטיים כדי שנדע האם לגשת למועד ב', הא .4

אנו עומדים בדרישות הקדם לקורסים המתקדמים אליהם אנו רשומים בסמסטר א'. אילו פתרונות יש למכללה 

 להציע לנו?

תשובה: מדובר במספר מצומצם של קורסים בסמסטר קיץ. חלק מהציונים נמצאים אצל המרצים מהסגל הבכיר שאינו 

הציון הגבוה מבין  -של מועד ב' לא יתפרסמו ציוני מועד א'. הפתרון המוצע הוא שאם עד לקיומו בשל השביתה מפרסם אותם

שני המועדים הוא זה שייקבע. לגבי הרישום לקורסים מתקדמים מבלי לדעת האם עומדים בדרישות הקדם,  במקרים בהם 

 עם סיומה של השביתה, הדקנים ישקלו פתרונות על מנת למזער את הפגיעה בסטודנטים.  -הציונים טרם פורסמו

 

 אילו פתרונות יש למכללה להציע?לא תהיה נוכחות של מרצה הנמנה עם הסגל הבכיר השובת בבחינות, אם  .5

תשובה: על פי תקנון הלימודים של המכללה, במצב בו המרצים לא נכחו בבחינה והסטודנטים חושבים שבחינתם נפגעה 

 נוסף למועד א' וב'(.עקב אי נוכחות המרצה, הסטודנטים רשאים להגיש בקשה למועד בחינה נוסף )ב

 

 השבוע מסתיים הרישום המאוחר, האם המכללה תאריך את תקופת הרישום המאוחר? .6

הודעה על כך תפורסם לכלל . בהתאם למשכה של השביתה את הרישום המאוחרתשקול להאריך תשובה: המכללה 

 הסטודנטים.

 

https://www.mta.ac.il/he-il/studentssite/toolsandinformationsite/pages/zgx6n.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/studentssite/toolsandinformationsite/pages/zgx6n.aspx


 

 

 ? בסמסטר הקיץ כיצד תתמודד המכללה עם ביטול בחינות .7

התקין של  ןכיום מתקיימות בחינות של סמסטר הקיץ. מדובר במעט מאד בחינות. נערכנו מבעוד מועד לקיומתשובה:       

 . הבחינות

 חומר לימודי בבחינות?יופחת האם  .8

תשובה: בשביתות קודמות, נערכו התאמות לגבי החומר הלימודי בבחינות. גם בשביתה זו תשקול המכללה התאמות דומות. 

יין שהלימודים במוסד אקדמי מתאפיינים גם בלימוד עצמאי. חשוב להדגיש שללא כל קשר לשביתה, יחד עם זאת חשוב לצ

 נדרשים הסטודנטים לקרוא מאמרים באופן עצמאי, כחלק מהדרישות האקדמיות.

 

 האם יתקיימו שיעורי השלמה עם תום השביתה? .9

תשובה: המכללה תעשה כל שביכולתה למזער את הפגיעה בסטודנטים ותפעיל את כל האמצעים הלוגיסטיים והאקדמיים 

 העומדים לרשותה. 

 

 האם הסמסטר יוארך? .10

 תשובה: עם סיומה של השביתה תתקיים הערכת מצב ונעדכן את הסטודנטים בהתאם.

 

 ציון עובר וכו'/מנהליהאם יינתנו לסטודנטים פטור  .11

 בה: האפשרות של מתן ציון עובר מנהלי או פטור הינה אפשרות מרחיקת לכת ותקותינו שלא יהיה צורך לשקול אותה. תשו

 

 

 האם נוכל לקבל את הבטחת הנהלת המכללה שהסטודנטים לא ייפגעו כתוצאה מהשביתה? .12

עובדי המנהל ולכל נותני תשובה: הסטודנטים חשובים לנו מאד. הם חשובים לא רק להנהלת המכללה אלא גם למרצים, ל

השירותים במכללה. הנהלת המכללה בראשות הדקנים תעשה כל שביכולתה למזער את הפגיעה בכם הסטודנטים. צר לנו 

 שאתם הסטודנטים שלנו נפגעים מהשביתה. אך נעשה כל אשר לאל ידינו כדי לצמצמה.

 

 


