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 סטודנט/ית יקר/ה,

 

מדינת ישראל, כמו רוב מדינות העולם, נמצאת  בעיצומה של התמודדות  עם התפרצותו 

 והתפשטותו של נגיף הקורונה. 

 

אנו מקווים לשלומכם ולשלום בני משפחתכם ופונים אליכם לשמור על עצמכם ולהישמע 

להנחיות שמתפרסמות בתקשורת מדי יום. המכללה מבקשת לתמוך לעודד ולחזק  אתכם 

 בתקופה מורכבת זאת ומייחלת לכולנו בריאות איתנה וחזרה  מהירה לשגרה. 

 

ועלים ללא לאות ליצירת שגרה המכללה האקדמית צפת, הסגל האקדמי והמנהלי, פ

אקדמית במצב של חירום, המשתנה מעת לעת, כאשר בראש מעייננו עומדים שלוש 

מטרות מרכזיות: שמירה על המשך קיומם של הלימודים מרחוק באופן שוטף וחוויתי, 

 שמירה על רמה אקדמית נאותה, וסיום שנת הלימודים כסדרה, וככל המאוחר עד הקיץ.  

 

לקושי הרב בקיומה של שגרה אקדמית בתקופה זאת ובוחנים בצורה שוטפת אנו מודעים 

את הדרכים לסייע בידכם בהפחתת עומסים ולחץ בלימודים. על מנת לאפשר קיומם של 

קורסים מקוונים, אפשרה המכללה לחוגים ולמרצים חופש אקדמי לבחירת הדרכים 

קיימים אונליין בנוכחות המת -והאמצעים להוראה מרחוק )כגון שיעורים סינכרוניים

במסגרתם הסטודנטים צופים בשיעור בזמן -סינכרוניים-המרצה והסטודנטים, שעורים  א

 המתאים להם, העלאת מצגות ועוד(.
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השתתפותכם בימים אלו בלימודים מרחוק הינה חשובה מאוד למילוי דרישות הלימודים 

והמעבר במבחנים והמטלות שתתבקשו לעשות בהמשך. אנו מבקשים להמשיך 

להשתתף בלמידה ולעקוב אחרי השעורים, להגיש את המטלות והמשימות כנדרש, 

 למרות העומס והלחץ הרגשי איתו כולנו מתמודדים.

 

משיך ולהיות בקשר עם ראשי החוגים, המרצים ומזכירת החוג וליידע  בכל קושי חשוב לה

 אישי או קבוצתי, ע"מ שנוכל לסייע בידכם.

 

 

 כולנו תפילה לחזרה מהירה לשגרה.

 

, عيد فصح سعيدלמרות הקורונה, רוצים לאחל לחוגגים בחודש הקרוב: חג פסח שמח, 

 بخير وانتم عام وكل مقبولة زيارة و, رمضان كريم

 

 נעבור את זה כולנו ביחד, גם כשכל אחד לחוד!

 

 

 

           נון            שי סרוגו                  -פרופ' אהרן קלרמן       שלומי בן        פרופ' רביע חלאילה

 אקדמי סמנכ"ל למינהל    מנכ"ל                              נשיא                                סנל"א

 

 


