
 יקרים, סטודנטים

 אני מקווה שכולכם חשים טוב ושומרים על בריאותכם. 

אם כי לא תמיד  –לפני כמעט שבוע, החלנו את הלמידה במכללה במתכונת מקוונת ואנו מקיימים בהצלחה 

 שגרת הוראה וירטואלית מלאה.  –בקלות 

באופן מלא עד הקורסים לסיים את  כםעל מנת לאפשר ל - קיום לימודיםהמשך  –המטרה שלנו היא משותפת 

 תחילת שנת הלימודים תשפ"א.

לגבי המשך התנהלותו של הסמסטר. שלכם למרות שאנו מקפידים להוציא עדכונים, אנו מבינים את החששות 

 .םכולכן נדרשת סבלנות רבה מצידהמעבר ללמידה מקוונת הוא חד ולא פשוט לכולם 

עד כה, קיבלנו רשמים מהסטודנטים ומהמרצים שהתנהלות הקורסים במרחב המקוון עובדת בצורה טובה ברוב 

 המקרים, למרות המגבלות הקיימות. יש עוד לא מעט קשיים, שגם עליהם נתגבר. 

 להלן מספר עדכונים:

את חומרי ההרצאה ויעלו לאתר הקורס, כך שהחומרים  המרצים התבקשו להקליט. הרצאות מקוונות .1

. איננו יכולים לחייב את המרצים להעלות את ההקלטות, אולם, אם הם בוחרים עבורכםיהיו נגישים 

 ונאותה.חומרים לימודיים אחרים ברמה מפורטת עבורכם להנגיש  עליהםשלא להנגיש את ההקלטות, 

 

לטובת הן הרצאות המוקלטות בסמסטר הנוכחי לציין כי ההמכללה מבקשת  .כללי למידה דיגיטלית .2

הסטודנטים הרשומים בקורס הספציפי וכי כל החומרים האלה יימחקו מהרשת המכללתית בסוף 

הקבצים מוגנים בזכויות יוצרים ואסורים בשכפול, הפצה, העתקה,  לתשומת ליבכם: .הסמסטר

משמעת  תך למידה. כל העובר על הוראה זו מסתכן בעבירהקלטה, פרסום או כל שימוש שאינו לצור

חמורה. אנו נבדוק הפעלת אמצעים טכנולוגיים למניעת הורדה ושיתוף של הקבצים ולא נהסס לנקוט 

 באמצעים משמעתיים אם יהיה צורך בכך. 

 

 להקל עד כדי לבטל נוכחותבעדכוני הקודם למרצים, פניתי אליהם בבקשה . בהרצאות נוכחות חובה .3

אם החלטתם להשתתף אני מבקשת להבהיר כי  ,יחד עם זאתשל סטודנטים בהרצאות. חובה 

)ע"י  כםם לכבד את המרצה בנוכחותכ, עליבהרצאה )בין אם הנוכחות בה היא חובה בין אם לאו(

לבין המרצה, שתדמה שיעור רגיל,  יכםשורת טובה בינהדלקת המצלמה( וזאת על מנת לאפשר תק

 ככל האפשר. 

 

בסיכום עם אגודת בחצות.  24.3.20נ"ז( יסתיים עד  16-24הרישום לקורסים ). תקופת השינויים .4

בחצות,  26.03.20-עד יום חמישי ה בלבדהארכה לצורך ביטול קורסים תינתן הוחלט כי  הסטודנטים

נ"ז(. את טפסי הביטול יש  16ובתנאי שלאחר הביטול עומדים במכסת הנ"ז המינימלית עפ"י הנוהל )

 לשלוח במייל לעוזרות הרמ"ח.

 

חלק מהפרויקטים ממשיכים במתכונתם המקורית וחלק אחר, שאמור להתבצע . סטאז' ופרוייקטי גמר .5

חים ולבקש את עזרתם מול המנחה "סטודנטים מתבקשים לפנות לרמהמול התעשיה, יידחה לקיץ. 

 ה כדי לקדם את הפרויקט, ככל שניתן.יבתעשי

 

 .אני מאחלת לכולנו המשך סמסטר מוצלח וחזרה מהירה לשגרה, בבריאות טובה

 

 בברכה,

 פרופ'/ח שרית סיון

 משנה לנשיא לעניינים אקדמיים


