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 , יקריםמנהלי וסגל אקדמי 

 חודש אביב טוב, 

 ההתנהלות בסמסטר ב'עדכון להמשך הנדון: 

חברי  ,פועלכם המסור והמוצלחהתגייסותכם המהירה ו לתנו הרבה עמבקשים להביע הערכ , אנוראשית

זהו  המשתמע מכך., על כל הוראה מרחוקוהטמעה של המסגרת המאמץ למימוש הסגל האקדמי, ב

שלוחה לכם מלוא  –ועל כך  בכבוד רבבו כי כולנו עומדים מבחן משמעותי שנכפה על כולנו ונראה 

הסגל המנהלי מאחורי כל זה לא היה מתאפשר אילולא תמיכתו, ללא מצרים, של  הערכתנו ותודתנו. 

המורחב המרכז בהוראה מרחוק של הנפלאה בכל התחומים והנגזרות בדגש על התמיכה  ,הקלעים

וכמובן  , הדיקנט,IT –מחלקת ה  בסיוע , לרבות המתנדבים מהמחלקות השונות, חינוך הנדסי ויזמותל

 מאתגרים ללא תקדים.המכללה בימים תפקודה של את עצם  יםהמאפשר ,מחלקות והיחידות השונותה

כקהילה אקדמית מאוחדת ותומכת, המממשת ערכים של של שיתוף פעולה היפה  ונשעתגם  היזו

 וערבות הדדית.  

כפי שנכתב לכם בעבר ועל מנת לשמור על מסגרת הסמסטר ככל שניתן, שלושת ימי  –לסגל האקדמי 

, כולל(. הלימודים בימים אלה יתנהלו 5-7.4.20ג' )-ההיערכות ללמידה מרחוק יושלמו בימים א'

 כונת של מערכת השעות כפי שנקבעה.במת

בהתאם להנחיות משרד הבריאות  לאן פנינו בהמשך? אנחנו פועלים מיום ליום, לעיתים משעה לשעה

  ואלה של הרגולטור, ככל שמגיעות.

הסגל מקרב  ,פעילותלהמוקצה לנתח המשתתפים החיוני  אשרבבהקשר זה אנחנו פועלים מול הות"ת 

 עם אי מתן אפשרות לרוטציה בין עובדים.     מתמודדיםוקיום המכללה ותפקודה לצורך  ,המנהלי

כך שמי מחברי הסגל האקדמי אשר נעזר עלינו להיערך למצב בו תוגבל ותוחמר עוד התנועה בדרכים 

לכל הסגלים להיערכות הזו משנה חשיבות  יעבור להוראה מקוונת מהבית. –בכיתות המכללה עד כה 

 ף.ובאיזה היק ,אם בכלל ,המעבר אשר עדיין לא ברור מי יוסמך להנפיקםאישורי על רקע 

 

 .רובקה שם בינהכן אש ההתחדשות וכולנו תקווהשהוא חודש  היום הוא ראש חודש ניסן למניין העברי

עם שוך המגיפה, על מנת שהנחיות משרד הבריאות א י מלומלו על ,יתירההקפדה לפיכך, אנא הקפידו 

לשגרה החדשה אשר כולנו מייחלים אליה ולומדים  שלמים ובריאים ,בטוב כולנובמכללה ניפגש 

 .כעת יותר מתמיד להעריכה

 .נמשיך כמובן לעדכן ככל שיידרש

 ,בריאות שלמה, לכם ולבני ביתכםחודש טוב ובברכת 

 מנכ"ל, שרית סיון, מנל"א                                                   אחיאב גולן

  


