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 הנחיות לסטודנטים -בחינות בימי קורונה הנדון: 
 

 ,סטודנטיות וסטודנטים יקרים
 

בכפוף להנחיות משרד מאתגרת, תקופת בחינות ברקע התחלואה המתגברת, נכנסת המכללה ל
, בבטחה ובבריאות שלמהאנו עושים מאמצים רבים כדי שתקופת הבחינות תעבור  ל"ג.הבריאות והמ

 אך זה לא ניתן ללא הבנה ושיתוף פעולה מוחלט של ציבור הסטודנטים וחברי הסגל.
כל עוד אין מניעה לקיים הבחינות בקמפוס, אנו רואים לנכון לחדד הנהלים ולהבהירם. יודגש שהמכללה 

 ח הקמפוס. תגביר מאד את האכיפה בשט
אנא הקפידו על נהלי ה'תו הסגול' ובכלל זה המנעו מהגעה עם חום או תוך הפרה של חובת בידוד. 

 הדבר בנפשנו, בריאותנו ובריאות כל הסובבים אותנו.  
מירב ההנחיות מעוגנות בהוראות החוק וכל המפר/ה אותם עובר עבירה פלילית. מטבע הדברים, 

 ת במכללה. תיחשב העבירה גם כעבירת משמע
 לפיכך, אנא שימת ליבכם להנחיות הבאות:

 
להפחית את הלחץ  ע"מ למכללה לפחות חצי שעה טרם המבחןלהקדים ולהגיע מומלץ  .1

 ולכיתות הבחינה. ם, בכניסה לבניינישעריםב
באתר תותר רק עם מסכה ולסטודנטים שאישרו את הצהרת הבריאות  מכללההכניסה ל .2

 האינטרנט של המכללה.
 ! הפה והאףהמסכה תהיה עטויה באופן המכסה את  .3
 .ע"מ להקטין את משך ההתעכבות בהן ולמנוע תור והתקהלותתוגברו י מכללההכניסות ל .4

 .הכניסהך תהלימאד להצהרת בריאות מראש תסייע  עם שיתוף הפעולה מצדכם והגעה
 מ' לפחות. 2של על ריחוק  הרישמומסיכות עטית  חלה חובת, במכללהבכל מהלך שהותכם  .5
בכל ובסבון המצוי בחדרי השירותים, . נא השתמשו בו מצוי בכל המסדרונותג'ל אלכוהול  .6

 למען בריאות כולנו.הזדמנות ושימרו על היגיינה 
 מומלץ מאד להימנע משימוש במעליות. .7
 .לבצע חיטוי מקום הישיבה בעזרתן ניתן –מטליות חיטוי לשימושכם  בכל כיתה יוצבו .8
 על שמירת ההנחיות.של כל קומה ינכחו סדרנים במטרה למנוע התקהלות ולפקח  ןבמסדרו .9

 . בין הנבחנים 'מ 2מרחק של  מאפשרתומסומנת הישיבה בכיתות הבחינה  .10
חלה חובת  ,ובעת הגשת המבחן משגיחיםבתחילת כל בחינה ועד סיום הרישום, בכל פניה ל .11

, אך יש לעטות אותה מחדש את המסכה עטית מסכה. במהלך הבחינה עצמה ניתן להסיר
 בכל יציאה שהיא מהכיתה ובכלל זה לשירותים.

 המכללה תגברה את ניקיון חדרי השירותים וכן את חיטוי הכיתות.  -לבריאותכם  .12
פתקית שאלות )או בדרך אחרת אשר יבחר פנייה של סטודנטים למרצים תיעשה על גבי  .13

 המרצה(, אשר יועברו באמצעות ההשגחה ובהתאם גם המענים.
 את שטח המכללה.  מיידיתולעזוב  יש להימנע מהתקהלותבסיום הבחינה,  .14

 
אנו מבקשים ומזכירים לכם שיש להמשיך ולהקפיד על הנחיות משרד הבריאות בכל עת, בדגש על כללי 

לגשת . מוטב לבחינהאל תגיעו   -אנא מכם בטוב,  חשיםת וריחוק פיזי. אם אינכם היגיינה, עטית מסכו
במצב בריאותי ירוד,  להיכנס לבידוד.אלצו ואולי לגרום לכך שאחרים י, למועד אחר מאשר להגיע לבחינה

 סיכויי ההצלחה ממילא פוחתים.
 רבה בבחינות ובריאות טובה.אנו מאחלים לכם הצלחה ולאחר סמסטר מורכב, תקופת הבחינות  פתחל

 נמשיך לעדכן ככל שיידרש.
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