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 ' סיון, תש"ףג

 ת יקרים,מרצים ומרצו

 

אנו  .מדינת ישראל החלה בתהליך הדרגתי של חזרה לשגרה, הכולל גם את מערכת ההשכלה הגבוהה
 המבחנים. ולתחילת תקופת מתקרבים לסיומו של הסמסטר 

 
 אתגרים מקצועיים שחייבו את התייחסותנו.לצד ההזדמנויות שזימן לנו הסמסטר הנוכחי, היו גם הרבה 

 
ופועלת לתת מענה אקדמי, הסטודנטים    ודקנט  הנהלת המכללה נמצאת בקשר שוטף עם אגודת הסטודנטים

בשבועות האחרונים נערכו דיונים רבים עם ראשי רגשי וכלכלי לסוגיות הרבות העולות ממשבר קורונה. 
 אלה. לתת מענה הולם לסוגיות  מנת-לע המחלקות

 
 . הנחיות אלה תקפות עד לסוף סמסטר אביב תש"פ. הנחיות מחייבותמספר להלן 

 

 הוראה  .1

 . בהקדם  םכיהיו שינויים נעדכנ  אם  עד לסוף הסמסטר.  ההוראה תימשך במתכונת מקוונת,  עכשיונכון ל

 קורסיםמסכמת בהערכה  .2

)מבחן בית, מטלה, פרויקט, מבחן בע"פ   חלופיתהערכה    בחרו המרצים לקייםחלק מהקורסים  ב 2.1
 .  וכיוצא בזה(

הציע שתי דרכי ל םתהתבקשאלה, קורסים שאר הקורסים ההערכה תתקיים בקמפוס. בב 2.2
שינוי בהנחיות לא תתאפשר בשל  בקמפוס  למקרה שההערכה הרגילה    -  וחלופיתרגילה    -הערכה  

  משרד הבריאות. 

   . )ולא לפני כן( 1.6.20-קורסים בכל הבמעודכנים סילבוסים עם דרכי ההערכה יש לפרסם  2.3

הקוד יופיע באתר . של הערכה חלופית הבמקרקוד כבוד  להסטודנטים יתבקשו לחתום ע 2.4
 המכללה. 

  והנחיית פרויקטיםמעבדות הוראה  .3

בהתאם  פרויקטיםהנחיית ו קורסי מעבדהשל  בהפעלתם מחדש החלוהרלוונטיות המחלקות  3.1
 סגל האקדמי ה ,תוך שמירה על בריאות הסטודנטים, 'התו הסגול'(משרד הבריאות )להנחיות 
 .  והמנהלי

ככל  ,הודעה לגבי מועדי קורסי המעבדות וההיערכות הנדרשת אליהן תימסר לסטודנטים 3.2
 ידי מזכירות המחלקה. -על ,לפחות שבוע מראששיתאפשר 

יוכשרו אם יהיה צורך, . אחרי המעבדה או הסדנאלהישאר בקמפוס הסטודנטים התבקשו שלא  3.3
יש להם שיעורים שסטודנטים העבור בתיאום מול המחלקות , בנוסף לספריה ,לימוד מקומות

 הפעילות. מקוונים לפני או אחרי 

 
 התאמות לסטודנטים .4

 ייחודיות לסטודנטים הורים התאמות 4.1

קורונה, נפגעה שגרת  מגפתחלק מהסטודנטים הלומדים במכללה הם הורים לילדים ובשל 
זו,  באוכלוסייהלימודיהם כתוצאה מהשבתת מערכת החינוך כולה. בכדי למזער את הפגיעה 

מידע יגישו בקשה לאישור הדקנט, שיעביר את ה ,סטודנטים הורים לילדים עד כיתה ו' )כולל(
 .  םלמחלקות ובאמצעותן למרצים הרלוונטיי

 הבאות:   להתאמותסטודנטים אלה יהיו זכאים לתשומת ליבכם, 

 . 1להגשה ממטלות הבית ו/או מעבדות 20%הפחתה של  .א

. )בכל מקרה, 2בהרצאות ותרגילים, למעט ממעבדות וסמינריםנוכחות חובה  ויתור על   .ב
 על הסטודנט(. כולה חובת השלמת החומר מוטלת 

http://www.braude.ac.il/
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 .1לרבות דוחות מעבדהזמני ההגשה של מטלות ל 30% לפחות תוספת של . ג

 – בסמסטר הראשון בו ניתן הקורס שובחזור על הקורס ל ית/הסטודנט אם ת/יבחר .ד
 , בכפוף לאישור מרצה הקורס.ציוני המטלות / מעבדות עפ"י בקשתו/ה יועברו

 
 נתונה לשיקול דעתו של המרצה.   ההתאמהבהגשות בצוותים, 1
 בקורסים בהם הפטור המלא איננו אפשרי, יינתן פתרון אחר עפ"י שיקול דעתו של המרצה. 2

 

בקבוצת סיכון או שנאסר עליהם להגיע לקמפוס בהתאם ייחודיות לסטודנטים  התאמות 4.2
 לתקנות 

חלק מהסטודנטים הלומדים במכללה נמצאים בקבוצת סיכון ונאסר עליהם להגיע לקמפוס. 
  סטודנטים אלה יוכלו לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

 . לשם כך: השלמת החובות בסמסטר הנוכחי .א

 מרופא מומחה  ים/רפואי ים/אישור ולצרף טופס מקווןחתום על על הסטודנט/ית ל .1
עד  ריאותמשרד הב המעיד על היותו/ה בקבוצת סיכון, עפ"י הקריטריונים שקבע

ובאמצעותן באחריות הדקנט לאמת את האישור ולעדכן את המחלקות  .  6.6.20לתאריך  
 ים. הרלוונטיאת המרצים 

 דעתובאחריות מרצה הקורס לקבוע דרכי הערכה חלופיות, על פי שיקול : שימו לב .2
 ולעדכן את הסטודנט/ית.

 . לשם כך: דחיית השלמת החובות לסמסטר העוקב שבו ניתן הקורס .ב

 בקשתו/ה לדחות את השלמת חובותיו/ה לסמסטר העוקב למלא אתעל הסטודנט/ית  .1
 . 6.6.20עד לתאריך  מקוון טופס באמצעות

לדחות את בחינות מועדי א' וב' של סמסטר ב' תש"פ  הסטודנט/ית ת/יהיה רשאי/ת .2
 .1,2,3,4למועדי א' וב' של הסמסטר העוקב שבו ניתן הקורס

הסטודנט/ית ת/יהיה רשאי/ת להשלים מעבדות בסמסטר העוקב בו ניתנת המעבדה  .3
1,2,3,4  . 

 '. עד להשלמת כל חובות הקורס ו/או המעבדות, ההערכה בגיליון הציונים תהיה 'לא השלים1
 תשלום נוסף. הירשם מחדש ולסטודנט אשר יבחר להשלים את השתתפותו בקורס במועד מאוחר, לא יידרש ל2
 סטודנט בסמסטר האחרון ללימודיו, מתבקש לפנות לראש המחלקה. 3
 עד למעבר קורס הקדם.  'על תנאי'  יהיהבקורס ההמשך  הציוןתנאי קדם לקורסי המשך,  האם מדובר בקורס המהוו4

 

 לכלל הסטודנטים  התאמות  4.3

כמפורט בסילבוסים  ערכה חלופיתלא תתקיים בחינה סופית אלא הבחלק מהקורסים  .א
 . 1.6.20-שיתפרסמו ב

 
 יוצעו שלושה מועדי בחינות )מועד א', ב' וג'(.בו לא תתקיים הערכה חלופית, בכל קורס  .ב

 
כל קורס. ב  אפשרייםהמועדים  ה  תמתוך שלוש  יםשני בלהיבחן    אפשרותלסטודנטים  תינתן   . ג

)כפי שמפורט   חמורה מניעה של במקרה רק יאושרו)מעבר למועד ג'(  מיוחדים מועדים
התאמה זו נועדה לאפשר  .1,2האפשריים המועדים שלושת מתוך בשניים בתקנון האקדמי(

 למצבם פרק זמן מספק ללמידה לבחינות ולתכנון מועדי הבחינות בהתאם  לסטודנטים
 הלימודי בכל קורס וקורס.

 
. )בכל מקרה, חובת 3בהרצאות ותרגילים, למעט ממעבדות וסמינריםנוכחות חובה  ויתור על   .ד

 השלמת החומר מוטלת על הסטודנט/ית(.
 

עפ"י  – יתן הקורס שובבסמסטר הראשון בו נחזור על הקורס ל ית/הסטודנט אם ת/יבחר .ה
 .3, בכפוף לאישור מרצה הקורסציוני המטלות / מעבדות בקשתו/ה יועברו

 
  .3.6.204,5-עד הללא עלות )בחירה או קורס לשיפור ציון( אפשרות לביטול קורס אחד  .ו

 

http://www.braude.ac.il/
https://forms.gle/sqAgphJW7TtxWTjo8
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a6
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a6
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/#a6
https://forms.gle/hYbru3C8u5bz7sBY8
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מצב אקדמי לא תקין, בעת הוצאת של לא ייחשב במניין הסמסטרים הנוכחי סמסטר ה .ז

למעט הסטודנטים שכבר נמצאו במצב אקדמי לא תקין  לסטודנטיםמכתבי אזהרה 
 בסמסטר א' תש"ף וקיבלו מהמחלקה מכתב 'המשך לימודים על תנאי'.

 
סטודנטים בשנה הראשונה ללימודיהם שהיו מחויבים במבחן יע"ל, יקבלו תוספת זמן של  .ח

25% . 
 

 הציון האחרון הוא הציון הקובע. 1
 ב' בנוהל הבחינות )למשל: שהוא צריך להיות במתכונת דומה למועד א'( חלים גם על מועד ג'. כל הנהלים החלים על מועד  2
 קורסים בהם הפטור המלא איננו אפשרי, יינתן פתרון אחר עפ"י שיקול דעתו של המרצה. 3
 נ"ז, נדרש אישור יועץ אקדמי וראש המחלקה.   13-במקרה של ירידה מתחת ל4
 בהתאם לתקנון. ותקורה  ' יחויבו על גרירת לימודים סטודנטים שמסיימים שנה ד' וה 5

 

  סמסטר ב'  -מבחנים התקופת  .5

 נדרשת כאן עבודת לוגיסטיקהאנו נערכים לקיומן של בחינות בקמפוס בהתאם להנחיות.  5.1
 למועדי א' ו ב'המעודכן לוח הבחינות יפורסם  יוניתחילת חודש ב . ותיאום בין גורמים רבים

 לקראת סוף הסמסטר, יפורסם גם לוח הבחינות של מועדי ג'. ו

 שלושה.  -ג' יחלו בסוף אוגוסט ויימשכו כשבועיים מועדי בחינות. חלו כמתוכנןמועדי א' וב' י 5.2

ייתכן ותקופת הבחינות )מועדי א' וב'( תתארך מעט, בשל מספר הסטודנטים לתשומת ליבכם,  5.3
זמנית, שמירת מרחק ומניעת התקהלות כנגזר מההנחיות על המועט שיכול לשהות בכיתה בו 

 פיהן אנו מחויבים לנהוג. 

 

 תנהלות בקמפוסה .6

 של המכללה.   באתר החירוםבכל הגעה לקמפוס, יש לפעול עפ"י ההנחיות המפורסמות 

 

לסיומו שואפים ככל יכולתנו ך התקופה האחרונה ושחוויתם במהלמודעים לאתגרים הרבים כולנו 

 מחזקת את ידיכם. שיתוף הפעולה וכם על הודות ללאני רוצה  ,בהזדמנות זוהמוצלח של הסמסטר. 

 לשגרה. מהירה חזרה בריאות ו, יםשמח יםחג אני מאחלת לכם

 
 

 בברכה,
 
 

 
 פרופ'/ח שרית סיון 

 םיימשנה לנשיא לעניינים אקדמ

http://www.braude.ac.il/
https://w3.braude.ac.il/emergency/

