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2020אוקטובר,  2  

 , יםיקר ות וסטודנטים סטודנטי

מכתיב  של נגיף קורונה והתחלואה ההדבקה מצב . במיוחדמאתגרת  המצויים בעיצומה של תקופאנו 

, לעיתים  גם אותנו להיערכות מתאימהמחייב    יות משרד הבריאות חמציאות משתנה ושינוי תדיר של הנ

 .  למחר מהיום  

כל   . עם זאת,גם עבורכם כלל לא פשוטה  האחרונים הודאות המאפיינת את החודשים-איברור לנו ש

מענה הולם  להעניק  מגויסים בכל רגע נתון על מנת    -  הדקנטו  המרצים, המחלקות  –במכללה  הגורמים  

 . עבורכםוראוי  

'  ל  , 2020באוקטובר  18-ב  כמתוכנן תיפתח ש  , אנו נערכים בימים אלו לפתיחת שנת הלימודים הבאה

, בכפוף  להוראה במתכונת מרוחקת לאורך כל השנה נערכנו לאור המשך התחלואה תשפ"א.  תשרי ב

עשוי לחול במהלך השנה במתכונת  ה, אנו נערכים לכל שינוי  במקביללהנחיות משרד הבריאות והמל"ג.  

   .ונעדכנכם בהתאם  , ההוראה

וכחלק מהציות  מהלך תקופת הסגר, לא יתקיימו כל פעילויות הוראה או בחינות פרונטאליות בקמפוס  ב

   לא תותר כניסה של סטודנטים לקמפוס לצורך הזה.   –המתחייב לסגר 

רשאים להמשיך בעיסוקם בתאום ובאישור   עובדים במכללה בתפקידים כאלו או אחריםה סטודנטים 

 הממונה עליהם ותוך הקפדה יתירה על כללי התו הסגול במלואם. 

 

הסטודנטים לתהליך הלמידה, דרך   כם הפיזית שליחד עם זאת, אנו מודעים לתרומתה של הנוכחות 

בהמשך  חברתית; לפיכך אנו מקווים כי ניתן יהיה לקיים  -ירה אקדמית ויצירת החוויה הסטודנטיאלית ואו 

רכיבים מסוימים של ההוראה בקמפוס )ברמה שתתאפשר(, תוך התנהלות קפדנית ואחראית ושמירה  

באופן  לקיים את שנת הלימודים תשפ"א על הנחיות משרד הבריאות. לאור שיקולים אלו אנו נערכים 

 הבא: 

 תהיה אמצעי ההוראה העיקרי ותתקיים באופן מקוון באמצעים דיגיטליים.  מרחוק הוראה  .1

עם  בקורסים מסוימים תיבחן אפשרות לקיים מפגשים פרונטליים  – פרונטליים  קורסים .2

 הרלוונטיות באותו זמן.  אוכלוסיות מסוימות של סטודנטים תחת הנחיות משרד הבריאות 

תתקיימנה במידת האפשר באופן פיזי בקמפוס, בהתאם  מעבדות, הנחיות והכשרות מעשיות   .3

 וק הפיזי וההיגיינה הנדרשים. להנחיות השעה, תוך הקפדה על כללי הריח

  שיתאפשר   ככל ,  יוגדרו וייועדו לסטודנטים שאינם יכולים ללמוד מהביתאזורי למידה בקמפוס   .4

 . ביקוש  לכך  ויהיה

 

 אנא שימרו על עצמכם. 

   , ומועדים לשמחהחג שמח באיחולי בריאות איתנה  

 

 סיון  פרופ'/ח שרית 

 

 אקדמייםמשנה לנשיא לעניינים  
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