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 יקרים,  יקרות ומרצים מרצות

לקיים מעבדות הוראה,   אישור ממשרד הבריאות ומהמל"גאנו שמחים מאד לעדכן כי התקבל 
. המחלקות 22.11.20.-א' הסדנאות והכשרות מעשיות באופן פרונטלי בקמפוס, החל מיום 

 תעדכנה את הסטודנטים על מועדי פעילויות אלה בהקדם האפשרי.  

אין עדיין אישור לקיום הוראה רגילה בקמפוס ולכן שאר כי להדגיש  למרות האמור, חשוב
תמשיך להתקיים באופן  ,אה, סדנאות והכשרות מעשיותמעבדות הורלמעט , ההוראה

 מקוון.

 עפ"י ההחרגה שתאושר.בקמפוס,  אנו נערכים לקיומן של חלק מהבחינות במתכונת פרונטלית  
. כמו כן, אנו נערכים  בהמשך הסמסטרהודעה על מועדי הבחנים והבחינות ואופיים תתפרסם 

 לבחינות עם השגחה. הוראות מפורטות יישלחו אליכם בהמשך. 

ובכלל   כל הפעילות בקמפוס תתקיים בהתאם להוראות התו הסגולאנא הקפידו כי 
ניקיון ושמירה על , ת מסיכה בכל עת, חיטויימטר, עטי 2שמירה על ריחוק פיזי של   :זה

  שתיה או עישון.  ,ת בקמפוס, לרבות לשם אכילהעל התקהלו מוחלט חל איסור היגיינה.

כדי שנוכל הכניסה וההשתתפות בפעילות מותנית בחתימה על הצהרת הבריאות. על כן, 
לסיים את הסמסטר בהצלחה ובזמן דרושה אחריות וערבות הדדית מצידו של כל אחת 

 ואחד מכם.   

 בשלום. , המשיכו להקפיד על הכללים כדי שנעבור את התקופה הזאת אנא

 מצ"ב המכתב שנשלח לסטודנטים. 

 

 , המשך סמסטר מוצלח ובריאות טובהבברכת 
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 וסטודנטים יקרים, יקרות  סטודנטיות 

לקיים מעבדות הוראה,   אישור ממשרד הבריאות ומהמל"גהתקבל אנו שמחים מאד לעדכן כי 
הודעה על  . 22.11.20.-' האסדנאות והכשרות מעשיות באופן פרונטלי בקמפוס, החל מיום 

ע"י מזכירויות המחלקה בהקדם האפשרי. לשאלות בנושא אליכם תועבר פעילויות אלה מועדי  
 וקבלת הנחיות פרטניות יש לפנות למחלקות.

אישור לקיום הוראה רגילה בקמפוס ולכן שאר עדיין אין כי להדגיש  חשובלמרות האמור, 
תמשיך להתקיים באופן  ,מעבדות הוראה, סדנאות והכשרות מעשיותלמעט , ההוראה

 מקוון.

מגיעים לקמפוס לטובת מעבדות ההוראה, הסדנאות, ההכשרות המעשיות הסטודנטים 
במרחבי הלמידה אשר   ללמוד  -הפעילות  אם יש להם שיעור לפני או אחרי    –   והבחינות, יכולים

שעות   24למחלקת האם לפחות על כך להודיע עליהם . לשם כך הוכנו מבעוד מועד בקמפוס
 מראש.   

או שאינם חשים בטוב,  או שהישוב שבו הם מתגוררים נמצא בסגר סטודנטים בבידוד, 
 מתבקשים להימנע מלהגיע לקמפוס.

פעילות אחרת  ל שלא להגיע למעבדות, או  סטודנטים שקיבלו את אישור דיקנט הסטודנטים

להשלים בצורה להם , מתבקשים לפנות למרצים לתיאום פתרון שיאפשר המחייבת נוכחות
  מיטבית את החומר הנלמד.

לבצע רישום מוקדם ללמידה  בית, מוזמנים  מהסטודנטים ללא תשתיות מתאימות ללימוד מקוון  
הכניסה תותר על בסיס מקום פנוי   .באתר הספרייהבספרייה בהתאם להנחיות המופיעות 

  בלבד.

 חרגה שתאושר.עפ"י ההבקמפוס,  אנו נערכים לקיומן של חלק מהבחינות במתכונת פרונטלית  
אנו   כמו כן, .ע"י המחלקותבהמשך הסמסטר תתפרסם  ן הודעה על מועדי הבחינות ואופיי

נערכים לבחינות עם השגחה ולכן סטודנטים שאושר להם ציוד קצה, מתבקשים לאסוף אותו 
 תיאום עם אגודת הסטודנטים.  ב

 :ובכלל זהכל הפעילות בקמפוס תתקיים בהתאם להוראות התו הסגול אנא הקפידו כי 
ניקיון ושמירה על , ית מסיכה בכל עת, חיטויימטר, עט 2שמירה על ריחוק פיזי של 

  שתיה או עישון. , על התקהלות בקמפוס, לרבות לשם אכילהמוחלט חל איסור  היגיינה.

כדי שנוכל ת הבריאות. על כן, הכניסה וההשתתפות בפעילות מותנית בחתימה על הצהר
  ת דרושה אחריות וערבות הדדית מצידו של כל אח ,לסיים את הסמסטר בהצלחה ובזמן

 מכם. מי שאינו חש בטוב, מתבקש שלא להגיע לקמפוס.  דואח

 , המשיכו להקפיד על הכללים כדי שנעבור את התקופה הזאת בשלום. אנא

 , המשך סמסטר מוצלח ובריאות טובהבברכת 

 ן פרופ'/ח שרית סיו

https://w3.braude.ac.il/students/library/service/#section-id-0
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