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כ' אייר תש"פ
לציבור הסטודנטים שלום רב

המכללה נערכת לחזרה לשגרה ולקיום השלמות בהתאם לנוהלי משרד הבריאות .החל מה 17 -במאי ,יום
ראשון הבא ,נחזור לקיים את הפעילויות שלא התקיימו עד עתה בשל משבר הקורונה.
כאמור ,החל מהשבוע הבא (יום א' ה  )17/5/20תרחיב המכללה את הפעילות ויתקיימו במכללה הפעילויות
הבאות:


שעורי השלמה/התנסויות/מעבדות/תגבורים/השלמת מבחנים מועדי ב' עפ"י הודעות שישלחו מהחוג,
כל זאת במגבלות שנקבעו ע"י משרד הבריאות בצו בריאות העם (חבישת מסיכות ,הצהרת בריאות,
מדידת חום ,מניעת התקהלויות ,מגבלת מספר סטודנטים בכיתה ועוד) .ההפעלה תהיה מבוקרת ע"מ
לעמוד בהנחיות שמטרתם שמירה על בריאותם .אנו מבקשים להקפיד על עמידה בהנחיות שנקבעו ונועדו
לשמור על בטיחותכם ובטיחות הסובבים אתכם.



שירותי ספרייה -הספרייה תיפתח לקהל בתנאים מגבילים ,בהתאם להנחיות משרד הבריאות .להלן
הקישור לנהלי וכללי השימוש בספרייה בתקופה הקרובה.

עפ"י ההנחיות במסגרת "תו סגול" ,כל סטודנט/עובד/אורח אשר מגיע למכללה נדרש למלא את טופס
הצהרת בריאות טרם כניסתו למתחמים השונים .אנו שמחים לבשר לכם כי החל מרגע זה ניתן למלא את
טופס הצהרת הבריאות היומית המצורף למכתב זה או באמצעות אפליקציה שפותחה ע"י מחלקת המחשוב
ונועדה להקל עליכם .להלן הקישור לדף הסבר על הצהרת בריאות באמצעות האפליקציה בימים הקרובים
ניתן עדיין להשתמש בטופס הצהרת בריאות
המכללה ממשיכה בפעילות האקדמית והמנהלית השוטפת מול הסטודנטים והמרצים ,המותאמת עדיין
למשבר הקורונה ולמגבלות הקיימות ,ע"מ לאפשר סיום הסמסטר והשנה בצורה המיטבית.
נמשכת הפעילות של היחידה לקידום הסטודנט במתן סיוע ותמיכה לסטודנטים (חונכויות/תמיכה
רגשית/הכוונה לסטודנטים עם לקויות למידה ועוד) ואנו פונים אליכם ,להשתמש בשירותים אלו שנועדו
לסייע לכם לסיים בהצלחה את שנת הלימודים.
בכל הקשור לקיום המבחנים של סמסטר ב' מקיימת המכללה הערכות מצב שבועיות ,לאור ההנחיות
המתעדכנות ,לגבי הדרכים לקיומם של המבחנים (במכללה או באמצעים מקוונים) .הודעות סופיות לגבי
אופן ביצוע המבחנים יתפרסמו לקראת סוף סמסטר ב'.
כולנו תפילה לסיום בהקדם של משבר הקורונה וחזרה לשגרה המבורכת.
אנו מבקשים לברך את הסטודנטים בברכת חג שבועות וחג עיד אל פיטר שמח.
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