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 שלום,  יקרות/יםסטודנטיות וסטודנטים  
למרות המתקבלים למכללה. יחד עם זאת נרשם גידול במספר אך , בסימן קורונהשנת הלימודים נפתחה 

נערכות במתכונת מרוחקת, אנו עושים ככל שביכולתנו על מנת לאפשר למידה איכותית שההוראה והלמידה  
המכללה נמצאת בקשר שוטף עם אגודת  הנהלת .במגבלות הקיימות תוך קיום הנחיות משרד הבריאות

בתקופה הסטודנטים ודקנט הסטודנטים ופועלת לתת מענה אקדמי, רגשי וכלכלי לסוגיות הרבות העולות 
 . זו
 

   :פ"אתשא' והנחיות התקפים עד סוף סמסטר  מספר עדכוניםלהלן 

 מידהולהוראה  .1

, שנת הלימודיםלאורך כל  קוונתבמתכונת מ ההוראה תימשךלאור המשך התחלואה  . הוראה 1.1
עשוי לחול במהלך ה, אנו נערכים לכל שינוי בכפוף להנחיות משרד הבריאות והמל"ג. במקביל

 .ונעדכנכם בהתאם ,השנה במתכונת ההוראה

תיבחן אפשרות לקיים מפגשים פרונטליים תחת הנחיות ככל שיתאפשר,  הוראה פרונטלית.   1.2
 משרד הבריאות הרלוונטיות באותו זמן.

לסטודנטים שאינם יכולים ללמוד מהבית, אזורי למידה ייעודיים  בקמפוס יוגדרו .  אזורי למידה 1.3
 .ככל שיתאפשרהצורך ובמידת 

האפשר  ככלבדומה  ,יש להכין מראש סביבה מכבדת . התנהגות וקוד והלמידה ההוראה סביבת 1.4
להוראה במפגש פיזי. מומלץ לשבת עם רקע של קיר לבן או להוסיף רקע וירטואלי. יש להגיע לכל 

, שיח מכבד נאות לבוש על להקפידמכבד את כל משתתפי השיעור, הבאופן  מרחוקשיעור 
 והימנעות מעיסוקים שאינם ממטרות השיעור.

נוכחות תקפה גם בשנה"ל תשפ"א בהתאם להגדרות  המפורטות בסילבוס הקורס.    .חובה  נוכחות 1.5
חובה יכולה לכלול הגעה פיזית לקמפוס )למשל: מעבדות( בכפוף להנחיות משרד הבריאות 
והמל"ג המתפרסמות מעת לעת. בלמידה מרחוק, נוכחות החובה יכולה להתבטא בדרישות 

שתתפות בקבוצה לומדת, מענה בקובץ שיתופי למענה בצ'אט, מענה בקול לשאלות המרצה, ה 
 וכיוצא בזה. 

עם  ., אלא אם ישנה דרישה מפורשתבזמן השיעורלחייב פתיחת מצלמות  אין . פתיחת מצלמות 1.6
זאת, סגל ההוראה יכול להמליץ לסטודנטים לפתוח את המצלמות אם הוא סבור שהדבר משרת 

 את מטרות ההוראה, הלמידה וההערכה.  

המכללה קוראת למרצים  . מפגשי זום( אסינכרוניים )לדוגמ במפגשים םהקלטות שיעורי 1.7
לרשות הסטודנטים צורך חיוני. באחריות המרצים  םלראות בהקלטת השיעורים ובהעמדת

יש לסטודנטים ללא תלות בנוכחות סינכרונית בהרצאה.  נגישיםלוודא שחומרי הלימוד יהיו 
או להפנות לחומרי לימוד מצולמים   Moodle-דרך אתר הקורס ב חומרי הקורסלשתף את 

  .בספריה

ורואה בחומרה כל פגיעה    ,רואה חשיבות רבה בשמירה על זכויות יוצריםהמכללה  זכויות יוצרים.   1.8
צה של כל חומר מחומרי הקורס. הפרה שכזו עלולה בנושא, לרבות צילום, הקלטה, העתקה או הפ

 . או פלילי  להביא להעמדה לדין משמעתי

 

 קורסיםמסכמת בהערכה  .2

 פרויקט/עבודה)מבחן בית,  חלופיתים הערכה תתקיחלק מהקורסים בהערכה חלופית.  2.1
 .  במקום מבחן בכיתה , מבחן בע"פ וכיוצא בזה(מסכמים

 משרד או /ו "ג המל בהתאם להנחיות  פיזית או מקוונת בצורה יתקיימו המבחנים ם. מבחני 2.2
. מופיעים באתרי הקורסיםקורסים כל הבמעודכנים סילבוסים עם דרכי ההערכה  .הבריאות

 ס.  ורמרכיבי הציון הסופי בכל ק אנא עקבו אחר

הקוד יופיע . מקוונתשל הערכה  הבמקרקוד כבוד  להסטודנטים יתבקשו לחתום ע קוד כבוד.  2.3
 . וודל, לפני תחילת תקופת הבחינותהמבאתר 
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  והנחיית פרויקטים מעבדות .3
 בהתאם, בקמפוס פיזי באופן האפשר במידת תתקיימנה, הנחיות והכשרות מעשיות מעבדות 3.1

 . הנדרשים וההיגיינה הפיזי הריחוק כללי על הקפדה תוך, השעה להנחיות

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

 .מקוון באופן מסוימים בתחומים מעבדות תתקיימנה, האפשר במידת 3.3

אלא בתיאום מול מזכירות  הסדנא/אחרי המעבדהלפני או בקמפוס  שהותכעקרון, אין ל 3.4
יש להם שיעורים מקוונים לפני שסטודנטים ה לטובת) ובהתאם להנחיות שיפורסמו המחלקות
   .(הפעילותאו 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

 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 

 טופס מקוון  באמצעותיגישו בקשה טרם חזרו למסגרות חינוכיות שלילדים סטודנטים הורים 
ידי דקנט הסטודנטים והאישור להקלות יוזן -הטופס ייבדק על .2020לנובמבר  26 עד לתאריך

נדרשים להגיש בקשה גם סטודנטים הורים שהגישו בקשה .  ויהיה זמין בתחנת המידע  בגלבוע
יעדכן את המחלקות הרלוונטיות. סטודנטים אלה יהיו זכאים  הדקנט כזו בסמסטר הקודם.

   להקלות הבאות:

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

, בתקופה בה 2בהרצאות ותרגילים, למעט מעבדות וסמינריםנוכחות חובה ויתור על  .ב
  כולה )בכל מקרה, חובת השלמת החומר מוטלת  לא תהיינה פעילותמסגרות החינוך 

 על הסטודנט(.

 .1לרבות דוחות מעבדהזמני ההגשה של מטלות ל 30% לפחות תוספת של .ג

 
   .מחברי הצוות זכאי להתאמה כהורה שבהם לפחות אחד   בהגשות בצוותיםתקף גם  1
 ובמידת האפשר.  איננו אפשרי, יינתן פתרון אחר עפ"י שיקול דעתו של המרצה מנוכחות חובה  ויתורוהקורסים בהם ב2

 

המתגוררים עם בן משפחה הנמצא סטודנטים    או   בקבוצת סיכון ייחודיות לסטודנטים    התאמות 5.2
 או שנאסר עליהם להגיע לקמפוס בהתאם לתקנות  בסיכון גבוה

בשל היותם הם , לקמפוס שדורשות הגעה פיזיתפעילויות לם להגיע אינם יכולישסטודנטים 
 רשאים ,בשל העובדה שהם מתגוררים עם בן משפחה הנמצא בקבוצת סיכוןבקבוצת סיכון או 

 להגיש בקשה לקבלת התאמות: 

  ים /רפואי ים/אישור ולצרף ןטופס מקוו באמצעות הגיש בקשהעל הסטודנט/ית ל  5.2.1
 או על היות בן משפחה איתו הוא ,המעיד על היותו/ה בקבוצת סיכון מומחהמרופא 

צרף יש ל  יםאת האישור  .משרד הבריאות  עפ"י הקריטריונים שקבע  מתגורר בסיכון גבוה,
באחריות . ולא יאוחר מזה 2020בנובמבר  26 לתאריךעד  ולשלוח אותולטופס המקוון 

 בקשות שיוגשו לדקנט ולעדכן את המחלקות הרלוונטיות. יםהדקנט לאמת את האישור
פניות ללא  באיחור, יידונו רק במסגרת ועדת חריגים שתתקיים לפני מועדי הבחינות.

 האישורים הנדרשים לא יידונו. 

סטודנטים שהגישו בסמסטר הקודם בקשה להתאמות בשל היותם בקבוצת סיכון,  5.2.2
 , נדרשים למלא שוב את הטופס המקוון.גבוה או שבני משפחתם בקבוצת סיכון
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נדרשת השתתפות בפעילות המתקיימת בקמפוס במסגרת קורסים  םבמקרים בה 5.2.3

אקדמיים )מעבדות, פרויקטים וכדומה(, סטודנט בקבוצת סיכון או שנאסר עליו להגיע 
לקמפוס, יפנה אל מרצה הקורס בבקשה להגדרת פעילות חלופית הניתנת לביצוע מרחוק.  

ולעדכן את  דעתו, על פי שיקול באחריות מרצה הקורס לקבוע דרכי הערכה חלופיות
במקרה ולא ניתן להמיר את הפעילות בקמפוס לפעילות אחרת, ישלים  הסטודנט/ית.

 הסטודנט את חובותיו בסמסטר הבא.

 הנדרשים להגיע לבחינה פיזית בקמפוס בבידוד סטודנטים 5.3

בקמפוס במהלך תקופת פיזית דרשים להגיע לבחינה נ סטודנטים שנכנסו לבידוד, ו 5.3.1
א.  :תוך צירוף sarit@braude.ac.il במייל הסטודנטים לדקנט  מיידיתהבידוד, יפנו 

 ;אישור דיווח למשרד הבריאות על כניסה לבידודב.    ;אישור על הוראה לכניסה לבידוד
פניות ללא האישורים הנדרשים לא  .ג. אישור שהדיווח למשרד הבריאות התקבל

 הדקנט יעביר אישור להיבחנות מרחוק לסטודנט ולמחלקה האקדמית.  .יידונו 

שעות לפני הבחינה או במהלך סוף  24 -אם ההוראה להיכנס לבידוד התקבלה פחות מ 5.3.2
על פי ההנחיות של היבחנות  יפעל, הסטודנט ביום ראשון( כאשר הבחינה) השבוע

במקביל, יפנה הסטודנט אל הדקנט, בהתאם ידי סגל הקורס. -מרחוק שפורסמו על
   .5.3.1להנחיות שבסעיף 

במידה והדקנט ימצא שהכניסה לבידוד איננה מוצדקת, הבחינה של הסטודנט/ית לא 
 דבר ייחשב כעבירת משמעת.וה תיחשב

 תנהלות בקמפוסה .6
 של המכללה.   באתר החירוםבכל הגעה לקמפוס, יש לפעול עפ"י ההנחיות המפורסמות 

 
   אפשרות לפריסת תשלום שכ"ל .7

להגדיל את פריסת  מהקלות לסטודנטים,החליטה הנהלת המכללה, כחלק  המצב,לאור 
. גביית שכר לימוד 3תשלומים ולא  4שבסה"כ לכל סמסטר יהיו תשלומים בכל סמסטר, כך ה

מועדי פריסת התשלומים . תשלומים 6תשלומים במקום  8 -למשלמים בהוראת קבע, תיפרס ל
 .לימוד שכר למדורישירות שאלה יש לפנות  בכליפורסמו בנפרד. 

 לשגרה. מהירה חזרה לכולנו ו לימודיםהצלחה רבה ב לת לכםאני מאח

 
 בברכה,

 
 

 
 פרופ'/ח שרית סיון 

 םיימשנה לנשיא לעניינים אקדמ


