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 "ח תמוז תש"ףי

 ה\ת יקר\סטודנט 

אתגרים קשיים ובתוך התחשבות ב , זאתמענהלהם ומנסה לתת  כםופניותי יכםהנהלת המכללה עוקבת אחרי בקשות

בתקופת המבחנים, מצד אחד, ותוך שמירה על רמה אקדמית נדרשת, טוהר הבחינות ודמות  מתמודדים איתם אתםש

בכפוף להנחיות משרד הבריאות והמל"ג המשתנות לעיתים  ,זאת. כל צד שניהבוגר בסיום תהליך הלימודים, מ

  .קרובות בצל מגפת הקורונה

את  התבקש לקבועכל חוג  ,באופן חלקי לאפשר קיום מבחנים מהקמפוס  9/7 -מתאריך  הלאור החלטת המל"ג 

  -לו מיום שלישי ההמבחנים בקמפוס יח. מועדי א' וגם של מועדי ב'( )של רשימת המבחנים אותם נקיים בקמפוס

שיתקיימו בקמפוס תפורסם ביום ראשון  של מועדי א' כדי שיהיה מספיק זמן להיערך לכך. רשימת המבחנים 14/7

 לוח המבחנים במודל וההודעות של מדור הבחינות.נבקש לעקוב אחרי  .12/7

 

 :הסטודנטיםיות שעלו מפניותיהם של מספר סוגלגבי את עמדת המכללה חשוב לנו לציין 

לכבד את רצונם של הנחינו את המרצים א ערך עליון במכללה ולכן יההשמירה על הפרטיות  שמירה על פרטיות:

. אך כאשר מדובר על אין צורך ממשי בכך, ככל שבעת שיעור מרחוקלפתוח מצלמה  שאינם יכוליםהסטודנטים 

בלי לא נוכל לשמור על ערך חשוב זה, לדאבוננו, . טוהר הבחינות והוא אחר הדבר פוגע בערך חשובבחינה, 

על ידי שימוש במצלמה, כמקובל בכל  , וזאתלפקח על המתרחש בעת הבחינההאפשרות לצפות והיה לנו תש

המכללה מתחייבת לא לחדור לפרטיות הסטודנט ולשמור על כמובן,  .תהליך דומה יםשעוברמיים המוסדות האקד

 ., כמו שהיא מקפידה לעשות זאת בכל עת אחרתשמגיע לידה בתקופת המבחניםסודיות המידע 

אנו אנו ערים ומודעים לבעיות מסוג זה. לכן,  מקוון:אופן היעדר ציוד טכנולוגי או אינטרנט לביצוע המבחן ב

 הסטודנטים. לדיקנט מידיתיש לפנות שאלה או עזרה בנושא,  בכלמבקשים ש

מאפשרים לך לקיים בחינות  אינםהביתיים  םאם התנאיהיעדר תנאים ביתיים לקיום הבחינה, באופן מקוון:  

הסטודנטים( להגיע למכללה ולקבל מקום לשבת בו בעת הבחינה, כמו החדרים  דיקנטי לבקש )דרך /בבית, תוכל

 .כללי תו סגולעל תוך שמירה  ,בספרייה

לפנות ת, נבקש וקוונמה ותלסטודנטים שמבקשים התאמות כלשהן בעת הבחינהמקוונים:  התאמות למבחנים

 ולברר ביחידה לקידום הסטודנט כפי שציינו זאת בהודעות קודמות.

)דפים ריקים לכתיבה או חומר כתוב( לא ניתן להשתמש בדפי עזר לצערנו,  במבחנים מקוונים:עזר  דפישימוש ב

כמו , להשתמש בחומר עזר שבהם יש צורך לכלל הסטודנטים מספר מבחניםל רטפזאת בעת מבחנים מקוונים. 

  .ומדור הבחינות אישור המרצה לאחר קבלתכמובן ודפי עזר,  בדפי נוסחאותבסטטיסטיקה 

בצורה  סגולואוכפת את הכללים וההנחיות של תו המכללה פועלת  :בעת קיום המבחנים בקמפוס חשש מהדבקות

 םתעזיבללמכללה ועד  ם. הסטודנטים מחויבים בעטיית מסיכה, היגיינת ידיים ושמירת מרחק מהגעתלא מתפשרת

, מנוע מלהיות במקומות ציבוריים בעת זואו אחרות בכל מקרה שסטודנט מסיבות רפואיות יחד עם זאת, . הביתה
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רפואיים האישורים הבקשה לרבות ר , יש להעבימלהיות נוכח פיזית במכללה בעת בחינות בקמפוס ונבצר ממנו

 ./ חלופות אחרות כדי לבחון עבורו התאמותהסטודנטים  לדיקנטרלוונטיים ה

 !נוכל לעבור תקופה מאתגרת זושבכוחות משותפים  יםבטוח אנו

 !אנא הקפידו על טוהר הבחינות ועל הנחיות תו סגול

 !בריאותכם חשובה לנו מאוד ,מרו על עצמכםיש

 .תקופת המבחנים עם כל הקשיים שיש בהאת כדי לעבור מאוד לנו  יםחשוב כםסבלנותהפעולה שלכם ושיתוף 

 ,הצלחה רבה במבחנים אנו מאחלים לכם

 

 הנהלת המכללה

 


