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 2020מאי,  26

 ' סיון, תש"ףג

 6.2032.-עודכן ב

 סטודנטיות וסטודנטים יקרים שלום, 

 

אנו  .מדינת ישראל החלה בתהליך הדרגתי של חזרה לשגרה, הכולל גם את מערכת ההשכלה הגבוהה
 המבחנים. ולתחילת תקופת מתקרבים לסיומו של הסמסטר 
 למוסדות להשכלה גבוהה נועדו לאפשר )'התו הסגול'( האחרונים  בשבועותהתקנות וההנחיות שהתפרסמו 

לקיים פעילויות שלא ניתן לעשות באמצעים מקוונים, אך לא נועדו להחזיר את כלל הסטודנטים לקמפוס. 
תוך שמירה על ריחוק חברתי   ,הסטודנטים שיגיעו לקמפוס יהיו במספרים קטנים ולמטרות מאוד ספציפיות

במקביל אנו נערכים לקראת תקופת הבחינות בסוף סמסטר ב'. חלק מהבחינות הומרו בהערכה והיגיינה. 
ההנחיות המחייבות שמירה על ריחוק תוך קיום  ,  הרגילה בקמפוס  ןבחינות יתקיימו במתכונתויתר החלופית  

  צמצום במספר הנבחנים בכל עת בכיתות ובקמפוס.ו פיזי
 

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. 

 שעלו כתוצאה מהמשבר הנוכחי. הרבות לתת מענה הולם לסוגיות  מנת-לע המחלקות
 

 :  והנחיות התקפים עד סוף סמסטר אביב תש"ף מספר עדכוניםלהלן 

 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 וכיוצא בזה(  חלופיתים הערכה  תתקיחלק מהקורסים  ב 2.1

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

  משרד הבריאות. 

אנא עקבו אחרי . 1.6.20-קורסים יתפרסמו בכל הבמעודכנים סילבוסים עם דרכי ההערכה  2.3
 ס.  ורהעדכונים בסילבוסים ושימו לב למרכיבי הציון הסופי בכל ק

מסמך כללי   להסטודנטים יתבקשו לחתום עלפני ראשיתה של תקופת המבחנים,  :  23.6.20עדכון   2.4
  .אמצעות מערכת המוודלב ,(קוד כבודהאתיקה )

  והנחיית פרויקטיםמעבדות הוראה  .3

משרד בהתאם להנחיות    הנחיית פרויקטיםו   קורסי מעבדהשל    בהפעלתם מחדש  החלוהמחלקות   3.1
 .  והמנהלי סגל האקדמיה ,תוך שמירה על בריאות הסטודנטים, 'התו הסגול'(הבריאות )

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

אם יהיה צורך, אולם, אם יהיה צורך,  אחרי המעבדה או הסדנא,  כעקרון, אין להישאר בקמפוס  3.3
יש להם שסטודנטים העבור בנוסף לספריה, בתיאום מול המחלקות  ,יוכשרו מקומות לימוד

 הפעילות. שיעורים מקוונים לפני או אחרי 

 

   יהיספרהפעילות  .4

. השהייה בספרייה לצורך לימודים תהיה משרד הבריאותפי הנחיות -לקבלת קהל על הנערכ היהספרי

 . המכללהבאתר ההנחיות המפורסמות  פי-ל, עמוגבלת לכמות האנשים המותרת
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 התאמות לסטודנטים .5

 ייחודיות לסטודנטים הורים התאמות 5.1

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

עד לתאריך  טופס מקוון באמצעותסטודנטים הורים לילדים עד כיתה ו' )כולל( יגישו בקשה 
 ידי דקנט הסטודנטים והאישור להקלות יוזן בגלבוע-ס ייבדק עלהטופ .ולא יאוחר מזה 6.6.20

ויהיה זמין בתחנת המידע. הדיקנט יעדכן את המחלקות הרלוונטיות. סטודנטים אלה יהיו 
   זכאים להקלות הבאות:

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

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

 .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
 מרצה הקורס. , בכפוף לאישורציוני 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 5.2
 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

את  .ריאותמשרד הב המעיד על היותו/ה בקבוצת סיכון, עפ"י הקריטריונים שקבע
ולא יאוחר מזה.  6.6.20עד לתאריך  ולשלוח אותוצרף לטופס המקוון האישור יש ל

 באחריות הדקנט לאמת את האישור ולעדכן את המחלקות הרלוונטיות. 

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

 . לשם כך: העוקב שבו ניתן הקורסדחיית השלמת החובות לסמסטר  .ב

 בקשתו/ה לדחות את השלמת חובותיו/ה לסמסטר העוקב למלא אתעל הסטודנט/ית  .1
 ולא יאוחר מזה. 6.6.20עד לתאריך ולשלוח אותו  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  . 

 השלים'. עד להשלמת כל חובות הקורס ו/או המעבדות, ההערכה בגיליון הציונים תהיה 'לא 1
 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
 

 
  6.2032.עדכון 

 :התאמות ייעודיות )הורים, קבוצות סיכון( לסטודנטים בעלי הבהרה

באחריותו הבלעדית של הסטודנט לפנות למרצה האחראי על הקורס )עם עותק לראש המחלקה 

    ת.ולמזכירת המחלקה( מייד עם קבלת ההתאמה ולוודא שבקשתו מטופל

שעות  48מחויבות לממש את ההתאמה לסטודנטים שלא יעדכנו את המרצים תוך לא תהיה כל 

 מקבלת ההתאמה.
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 לכלל הסטודנטים  התאמות  5.3
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
 

 מועדים כל קורס. ב אפשרייםהמועדים ה תמתוך שלוש יםשני בלהיבחן  אפשרותתינתן  . ג
)כפי שמפורט בתקנון  חמורה מניעה של במקרה רק יאושרו)מעבר למועד ג'(  מיוחדים
התאמה זו נועדה לאפשר לכם פרק   .1,2האפשריים  המועדים  שלושת  מתוך  בשניים  האקדמי(

זמן מספק ללמידה לבחינות ולתכנון מועדי הבחינות בהתאם למצבכם הלימודי בכל קורס 
 וקורס.

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

 השלמת החומר מוטלת על הסטודנט/ית(.
 

עפ"י  – בסמסטר הראשון בו ניתן הקורס שובחזור על הקורס ל ית/הסטודנט ראם ת/יבח .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

 
מצב אקדמי לא תקין, בעת הוצאת של לא ייחשב במניין הסמסטרים הנוכחי סמסטר ה .ז

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

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

25% . 
 

  6.2032.עדכון 
 ""עובר בינארי-מאוני ב ציוןהמרת  .ט

"עובר בינארי" בקורס אחד שלמד הסמסטר, לפי בחירתו, -סטודנט יוכל להמיר ציון מאוני ב

ובלבד שעבר את הקורס בציון המינימלי המפורט בסילבוס/שנתון. ציון זה לא ישוקלל 

 בחישוב הממוצע להצטיינות.   אולם ייכלל בממוצע הציונים הסמסטריאלי והמצטבר,

"עובר -המרת ציון מאוני בטופס בקשה ליש להגיש את הבקשה למחלקת האם באמצעות 

, עד תום קבלת כל ציוני סמסטר ב' תש"ף ולא יאוחר מתאריך בינארי" עקב קורונה

15.10.2020 . 

 
 

 הציון האחרון הוא הציון הקובע. 1
 מועד ב' בנוהל הבחינות )למשל: שהוא צריך להיות במתכונת דומה למועד א'( חלים גם על מועד ג'. כל הנהלים החלים על 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  סטודנטים שמסיימים שנה ד' וה' יחויבו על גרירת לימודים 5
 
 

  סמסטר ב'  -מבחנים התקופת  .6

 23.6.2020עדכון 

 בתחנת המידע. במלואו פורסםלוח בחינות מועדי א', ב' וג'  6.1

 מועדי ב' או ג'המועדים. באחריותכם לבטל את  3-רשמה מראש את כל הסטודנטים ל המכללה 6.2
 :בהמשךם, עפ"י הפירוט שיהמיותר

סטודנט שיחליט לא לגשת למועד א', מועד זה לא  -. אין צורך להודיע על ביטול מועד א' 6.2.1
 .יימנה במניין המועדים
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שעות לפני הבחינה.  48יש לבטל את הרישום לבחינה דרך תחנת המידע עד  –מועדי ב'  6.2.2

 .12:00 הרישום עד יום חמישי בשעה את לבטל ישביום ראשון, עבור בחינות המתקיימות 

)אין לשלוח   פנייה למחלקות האם בתחנת המידע  הביטול יהיה באמצעות  -מועדי ג'  6.2.3
על  –ביום ראשון עבור בחינות המתקיימות שעות לפני הבחינה.  72מייל למחלקה( עד 

שם . בפנייה יש לציין את 12:00לבקש לבטל את הרישום לבחינה עד יום רביעי בשעה הסטודנט 
 שם הקורס ומספרו.+ ת.ז., הסטודנט 

 

 תנהלות בקמפוסה .7
 של המכללה.   באתר החירוםבכל הגעה לקמפוס, יש לפעול עפ"י ההנחיות המפורסמות 

 

  אפשרות לפריסת תשלום שכ"ל .8

  יולי(.-יוני -תשלומים )מאי לושהלשהמכללה אפשרה דחיית תשלומי שכר הלימוד ופריסתם 

אנו מודעים לאתגרים הרבים במהלך התקופה האחרונה ומוסיפים לשקוד למציאת פתרונות ישימים 

  .לסיומו המוצלח של הסמסטר

הסטודנטים עדי אברג'יל ולרמ"ד האקדמי, אלחנן שוקרון בהזדמנות זו אני רוצה להודות ליו"ר אגודת 

 לשגרה. מהירה הצלחה רבה בבחינות וחזרה  מאחלת לכם אני)שוקי( על שיתוף הפעולה הפורה עימנו. 

 
 בברכה,

 
 

 
 פרופ'/ח שרית סיון 

 םיימשנה לנשיא לעניינים אקדמ


