
 

 כ"ח תשרי תשפ"ב שני יום

04/10/2021 

 סטודנטים.ות יקרים.ות

 לימודים לקראת שנת הלימודים תשפ"בהמתווה הנדון: 

פתח ביום א' ישתתשפ"ב  לקראת תחילתה של שנת הלימודים האקדמית

 , אנו שולחים לכם.ן ברכות חמות לשנת לימודים פורייה ומהנה.10.10.2021

במכללה באופן והלמידה נקיים את ההוראה כל עוד ההנחיות יאפשרו זאת, 

  פיזי בקמפוס בנוכחות של המרצים.ות והסטודנטים.ות בכתות הלימוד.

על פי תקנות הגבלת פעילות, הכניסה  .קמפוס המכללה הוגדר כמרחב ירוק

 לימודיםהוראה ,  לקמפוס המכללה ולכל הפעילויות המתקיימות בה, לרבות

"אישור תו המתקיימת בקמפוס המכללה, תתאפשר אך ורק בהצגת  ,בחינותו

כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות או אחד האישורים המפורטים בסעיף  ירוק"

 .מצ"ב ההנחיות המפורטותשלהלן. 

 להלן תקציר ההנחיות:לנוחיותכם.ן 

תתאפשר ולכל הפעילויות המתקיימות בה,   כניסה לקמפוס המכללה .1

, אך ורק המתקיימות בקמפוס המכללהבחינות ו לימודים הוראה,  לרבות

אישור על תוצאה שלילית בבדיקת או  "אישור תו ירוק",בהצגת: 

שעות  72-ל ףהתק, במימון פרטי PCRקורונה שבוצעה בשיטת 

אישור על או  ,ולתוקפ ממועד ביצוע הבדיקה ועד תום היום האחרון

שעות לפני  24 עד אשר נערכה תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית

ל בהצגת ת.ז. של בעל.ת ו, הכאדם מנוע חיסון, או הכניסה לקמפוס

. מידע מפורט אודות כל סעיף והגדרתו על פי הנחיות משרד האישור

 ההנחיות.הבריאות, מופיע בקובץ 



הבחינות תתקיימנה בקמפוס באופן פרונטלי, בהתאם למתוכנן.  בחינות: .2

מי שאינו מחוסן.ת או מחלים.ה יכול.ה להציג אישור על תוצאה שלילית 

בבדיקת קורונה מידית ולהגיע לבחינה כרגיל. לא יינתנו מועדים מיוחדים 

למי שאינו.ה בעל.ת "אישור תו ירוק" ומסרב להציג אישור על תוצאה 

 קת קורונה מידית.  שלילית בבדי

בכל שהות במבנה סגור ובכלל זה:  ת מסכה:יחובת עטי .3

איש בשטח  100בניין/כתה/מסדרון/אולם/משרד וכו' וכן בהתקהלות מעל 

 פתוח, נדרשת עטית מסכה באופן מלא ותיקני.

מאחר שידוע כבר עתה כי לא כל הסטודנטים.ות יוכלו לעמוד בתנאים הנ״ל, 

למידה מרחוק עבור סטודנטים.ות ננגיש ריאות, ובהתאם להנחיות משרד הב

לצורך כך, הותקנו  .מלהגיע לקמפוס המכללה .ותשאינם בעלי תו ירוק או מנועים

סטודנטים.ות . בכל כיתות הלימוד מצלמות, שיאפשרו את הקלטת השיעורים 

, בעיתוי סינכרוני -באופן אשייעדרו מהשיעורים, יוכלו לצפות בשיעורים שיוקלטו 

שייבחר ע"י מרצה.ת הקורס כמתאים וכמועיל לסטודנטים.ות ובכל מקרה לפני 

  .סיום הקורס

על המרצים.ות יהיה לדאוג  -שיעורים שלא יוקלטו, עפ"י החלטת המרצה בקורס

  .עדרו מהשיעור, חלופה להעברת חומרי הלימוד בקורסילספק לסטודנטים.ות שי

 .ותקיימת חובת נוכחות, הסטודנטיםבקורסים שבהם מצוין בסילבוס הקורס כי 

הנחיות משרד  על פירשאים.יות לכך  .ןיידרשו להגיע לקמפוס, אלא אם אינם

הבריאות. בשיעורים אלה רשאי.ת המרצה לבדוק בתחילת כל שיעור נוכחות 

פיזית של הסטודנטים.ות ולפעול בהתאם למצוין בסילבוס בנושא נוכחות. 

 ,המנועים.ות להגיע לקמפוסת נוכחות חובה, בקורסים שבהם נדרשסטודנטים.ות 

לאחר אישור  .ת תו ירוקו.יעלב שאינם.ןהצהרה על כך טופס למלא כאמור דרשו יי

הקורס על מנת להסדיר  .תההצהרה ע"י דיקנט הסטודנטים, המידע יועבר למרצה

מידע מפורט והנחיות בנושא יישלחו בהמשך ע"י דיקנט  את ההיעדרות מהשיעור.

 הסטודנטים.ות.



מתווה זה של  שנת הלימודים תואם את הנחיות משרד הבריאות. הנהלת 

המכללה עוקבת אחר ההתפתחויות בתחום ההתמודדות עם המגיפה ובעת 

 . והצורך נעדכן את הנחיותינו ואת היערכותנ

אנו מבקשים לשוב ולהביע תקווה כי שנת הלימודים הקרובה תעמוד בסימן של 

 ימודים בקמפוס המכללה.ול חזרה להוראה

 בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

 באיחולי בריאות טובה,

 מיכל רז

 

 ראשת מנהל ודיקנית הסטודנטים.ות

 

 


