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 2022 ינואר 17תאריך: 

 בפ"תשט"ו בשבט 

 2022נגיף קורונה סימוכין : 
 

 ציבור הסטודנטים שלום,

 

החליטה הנהלת המכללה על הערכות מחודשת לתקופת הבחינות   ,בתחלואה ברמה הארצית העלייהנוכח המשך 
 ע"פ המתווה הבא:

הגשה קצובה ב לעבודת ביתובחינות הסמסטר המתוכננות יומרו  הערכה חלופיתבחלק מהקורסים תינתן  .1
  בזמן.

והנחיות בנושא יופצו באמצעות מדור מערכת שעות ובחינות.  בחינות מקוונתבחלק מהקורסים יתקיימו  .2
מצאו שלושה " של הקורס בו מתקיימת הבחינה,  ילמוד"בבמידה והבחינות מתקיימות בצורה מקוונת, 

 קישורים:
 , תוך הזדהות ובקרה לאורך כל הבחינה.קישור  לכניסה לחדר זום עם השגחה .א
תיבת הגשה בה תוכלו לראות את הבחינה עליה אתם נבחנים עם תחילת הבחינה, ולתוכה בסיום  .ב

 הבחינה יש להעלות את פתרון הבחינה הסרוק. 
פורום לשאלות של סטודנטים, בו המרצים יענו על שאלות שיעלו במהלך הבחינה. חלק מהמרצים  .ג

 יעבדו גם בצ'ט של הזום.
בהתאם לכללי  בחינות פרונטאליותיישארו  דת ההוראה המגמתיתבחלק מהקורסים בהתאם להחלטת וע .3

 בחדר לימוד. הסטודנטים הנבחניםשל כמות  רידוד מקסימאלינבצע  ,התו הסגול , יחד עם זאת
הודעה במסגרת המגמה לגבי השינויים הצפויים בלוח הבחינות המגמתי, תישלח לכל הנבחנים באמצעות  .4

 .20.01.22-המנהל הסטודנטים עד יום חמישי 
בצורה מקוונת הנחיית פרויקטים יתקיימו  שעוריתגבור ו שעוריהשלמה,  שיעורי -במהלך תקופת הבחינות .5

 היברידית בהתאם להחלטות המגמה ובשים לב למצב התחלואה. או 
הירוק או התו התו נדרשים להקפיד על כל כללי לצורך למידה או היבחנות סטודנטים המגיעים למכללה  .6

 . ושמירת מרחק ותבדגש על חבישת מסיכ הסגול
אם  - מעבר לעבירה על החוק .בבידודנמצא  או מאומת ולהעל מי שח למכללהחל איסור מוחלט להגיע  .7

 הוא מפגין חוסר התחשבות בחבריו לספסל הלימודים. למכללהחולה יפר בידוד ויגיע 
 .האפשרות לגשת למועד נוסףתינתן הנמצאים במחלה עקב היותם מאומתים או בבידוד  םלסטודנטי .8

 
ובכפוף   במכללה בצורה פרונטאליתיתקיימו  2022במסגרת מועד חורץ הבחינות הממלכתיות )חיצוניות( של מה"ט 

. ביום הבחינה עליכם להגיע למכללה חצי שעה לפני הבחינה ולבדוק על לוח ההודעות המגמתי התו הסגוללהנחיות 
  בסמוך למנהל הסטודנטים את חדר הלימוד בו תיבחנו.

 
יש לדווח לממונה קורונה במכללה מר יוני  בכל מקרה של חשיפה לחולה מאומת/קבלת תשובה חיובית להזכירכם,

 .054-5328505חיון בטלפון 

 
 כת בריאות איתנה וחזרה מהירה לשגרה לכולםבבר

 בברכה,                                                                                                                            

 יעקב דור                                                                                                                            

 המכללה למנכ"                                                                                                                       
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