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 יקרים, סטודנטים

 

 מקווה ששלומכם טוב.אני 

שבוע החל ממשמעות ההקלות היא ש .החירוםממשלת ישראל החליטה על שורה של הקלות בתקנות כידוע לכם, 

. מסגרת 'תו הסגול'הכללי לעבודה במסגרת  יעברו המגזר הציבורי כולו ובתוכו גם המוסדות להשכלה גבוהה, זה

בשלב זה אין היתר להגעה של סטודנטים . לעבודהוהמחקרי הסגל המנהלי זו מאפשרת להחזיר את מרבית 

 לקמפוס.

 עדכונים:להלן מספר 

 .סוף סמסטר ב' תש"פ ה המקוונת עדמתכונתהלמידה במוסדות להשכלה גבוהה תמשיך בנכון לעכשיו,  −

בהתאם להנחיות בחינות האנו נערכים לקיומן של . בקמפוס בחינות םלקיוקרוני עאישור התקבל  −

 ההיערכות המתבקשתבשל ו על פיהן אנו מחויבים לפעוללאור ההגבלות  .החדשות של משרד הבריאות

 מול כל הגורמים, ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. 

עצמנו שוב בסגר  את לאפשרות שהנחיות אלה ישונו בהתראה קצרה ונמצאגם  נערכיםבמקביל, אנו  −

אפשרות גם להציע לפיכך, המרצים התבקשו  זמני או מלא לקראת תקופת הבחינות או במהלכה.

האופן שבו תתקיים במקרה ונידרש לה. בימים אלה אנו שוקדים על  ,קורסהערכה חלופית עבור כל ל

ההערכה המסכמת בקורסים ועדכון על כך ייצא אליכם בתחילת חודש יוני. בשל כך, ייתכנו שינויים 

 בסילבוסים וכאמור אף בלוח הבחינות. 

סיום לאחר . מגביליםהמעבדות הוראה והנחיית פרויקטים בתנאים קיומן של ל נערכיםאנו כמו כן,  −

  ראשי המחלקות. תקבלו על כך עדכון מההיערכות המתאימה, 

שיופיעו באתר החירום מחויבים להתנהל עפ"י ההוראות  תהיו, לקמפוסם כאם וכאשר תאושר הגעת −

 של המכללה.  

 
ואיכותית למרות האתגרים הרבים המכללה עושה ככל יכולתה על מנת להפוך את הלמידה למשמעותית 

את מירב מאמציכם  אנו מכירים את הקשיים של רבים מכם ומבקשים כי תקדישולמידה מקוונת. הוראה ובשב

 אנו נעשה ככל יכולתנו לסייע ונמשיך לעדכן אתכם. ללמידה ועמידה ראויה במטלות הסמסטר הזה. 

 

 מהירה לשגרה, בה ואיתנה וחזרהטובברכת בריאות 

 פרופ'/ח שרית סיון
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