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לאור משבר מערכת שעות ובחינות המכללה לחזרה הדרגתית להערכות 
 2020קיץ  הקורונה

 חשובים לציבור הסטודנטים והסגל להלן מספר עדכונים
קבלת קהל  , בשלב זהשל המכללה בהתאם לשעות הפעילותעות הפעילות במדורים ש שעות פעילות המדורים:

 טלפונית בלבד. במקרים חריגים ניתן יהיה להגיע פיזית רק בתיאום מראש מול המדור.
 

                                                                             פועלים באופן הבא:   מכללהל שערי הכניסהשני כניסה למכללה: 

 .10:00-19:00בין השעות  שער ביאליק 07:00-23:00  בין השעות סת רכב(שער אוסישקין )כני

 

ץ לסיים את שנה"ל המכללה הטכנולוגית באר שבע בשיתוף אגודת הסטודנטים עושה כל מאמ : סמסטר ב' תש"ף
 :בעקבות משבר הקורונה תש"ף' בסמסטר היערכות לסיום תש"פ, להלן 

 ומה"ט של הדרכה במעבדות בהתאם להנחיות משרד הבריאות חזרה המכללה לפעילות 13.05.20-החל מה. 
  הוראה מקוונת ובחלקו  ממשיכה להתקיים, כאשר בחלקו כמתוכנן 19.06.20הסמסטר יסתיים בתאריך

 .נעדכן בהתאם , להוראה פרונטלית ותתאפשר חזרהככול שיהיו שינויים הוראה פרונטלית במעבדות , 
 טלייםפרונ לימודיםיתקיימו  21.06.20-24.07.20בין התאריכים   - תגבור מיוחד לקראת בחינות חיצוניות 

בדגש על השלמת מעבדות או קורסים שהורדו בעקבות המצב, בנוסף המכללה תאפשר קיום  במכללה
בהתאם להחלטת מרכז  בקורסים בהם מתקיימות בחינות חיצוניות םאינטנסיביימרתונים ותגבורים 

ובחלק  בהתאם להחלטת המגמה ספציפייםבקורסים  בתקופה זו יתקיימו גם בחינות סמסטר המגמה, 
עד סוף חודש מאי באמצעות המזכירה של המגמה הנחיות בנושא יועברו . יינתנו מגוון מטלות מהקורסים

 במנהל הסטודנטים.

 פריסת הבחינות ומיקודים לבחינות יועברו בהמשך באמצעות צוות המגמה,  - חיצוניות של מה"טחינות ב
 : מועד קיץלהלן השינוי בתאריכי הבחינות ב

  25.08-26.07 : צפוי להתקיים  מועד א' .1

 30.09-30.08   :צפוי להתקיים  מועד ב' .2

הלימודים  יתקיימו תוך כדיבחלק מהקורסים , הבחינות נות כפי שתוכננה במקור לא תתקייםתקופת הבחי :הערה
בהתאם להחלטת ועדת ההוראה  יבוצעו שינויים בחלק מהסילבוסים, ובעקבות 21.06.20-24.07.20בין התאריכים 

 המגמתית.

יה עשתהנדסת ר, יקירור ומיזוג אווהנדסת  אלקטרוניקה, מתקיים במגמות הנדסת  : תש"ף -סמסטר קיץ
 :תש"ףקיץ סמסטר שינוי לוח הזמנים עבור להלן והנדסת כימיה.  הנדסה אזרחית, וניהול

  26.07.20 –פתיחת סמסטר  
  08.10.20  -סיום סמסטר 
  11.10.20-30.10.20בין התאריכים   –תקופת מבחנים  

אפשרות למרכזי המגמות לקיים שיעורים במהלך תקופת הבחינות על  קיימתבעקבות התקופה המיוחדת,  :ערהה
 מנת לוודא השלמה מיטבית של חומר הלימוד הסמסטריאלי.

  01.11.20 -פתיחת שנת הלימודים תשפ"א בעקבות המשבר תפתח ב

  2020הלך יולי מלוח שנת הלימודים לשנה הבאה יפורסם  ב

 ומה"טהנושאים שפורטו עלולים להשתנות בהתאם להנחיות חדשות של משרד הבריאות 

mailto:%7Cyakovd@tcb.ac.il

