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 בשעת חירוםבחינות  קיוםושהות במכללה  ןתקנו

 

השהות במכללה והשמירה מהידבקות נגיף הקורונה, להלן תקנות המכללה המפרטות את אופן  החירוםלנוכח תקופת 

( 2020. התקנות נקבעו על פי רשומות צו בריאות העם )קובץ תקנות, אפריל בתוך המכללהבחינות הקיום ו זובתקופת 

 שרד הבריאות והמל"ג. מובהתאם להנחיות 

 בכפוף להחלטות שיתקבלו בהמשך. והנחיות אלה עשויות להשתנות מעת לעת 

שמירה על כל הבאים בשערי המכללה תוך הקטנת  ,אנו מבקשים לקרוא היטב את ההנחיות ולהקפיד על קיומן. מטרתן
 הסיכון להדבקה! 

, גב' רגינה כלאף. וכן, השהותאה במקום לכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לאחראית במכללה על נושא מניעת תחלו
 למרכזי המסלולים, ראשי החוגים והדיקנים.

 

 בתקופת החירום במכללה שהותהנהלי 

לאורך כל  הולחבוש אותטרם הגעתם למכללה  ,למניעת ההדבקה מסכהלהצטייד בסטודנטים ומרצים נדרשים  .1

בעת קיום  מסכהאת הלחבוש אין הסטודנט חייב . אחר מקוםשהות בספריה או בכל ה בשעתכולל השהות במכללה, 

 .נבחן לנבחן ובלבד שישמר מרחק של שני מטרים בין מבחן בכתב

)רצ"ב( הכולל הצהרה על מידת  טופס הצהרת בריאותעם  לכל מפגש במכללה הסטודנטים והמרצים נדרשים להגיע  .2

 . יש לבדוק את מידת החום טרם היציאה מהבית. ההגעה למכללהחום גוף תקינה נכון לבוקר יום 

 מרצים וסטודנטים נדרשים למסור את טופס הבריאות לשומר.

 !שנחתם מראשללא טופס הצהרה  להיכנס למכללהסטודנט לא יורשה 

 .המכללהבריאות נמצא באתר צהרת טופס ה

 סטודנטים ומרצים לא יורשו להגיע למכללה באחד המקרים הבאים: .3

 .הסובל מתסמיני מחלת הקורונהאדם 

 .נדרש להימצא בבידוד על פי הנחיות משרד הבריאותאדם ה

 .חולה מאומת לקורונה שטרם החלים

 הבריאות כפי שפורסמו.ההגעה למכללה )בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי( תבוצע בהתאם להנחיות של משרד  .4

 



 
 

 

 

 

 
 אין להכניס ילדים לשטח המכללה. .5

 
 

 מטר בין אדם לאדם בכל עת. 2יש להימנע מכל מגע פיזי )כגון חיבוק, לחיצת יד( ולהקפיד על שמירת מרחק של  .6

לספרייה בכניסה , במסדרונותוניירות לניגוב ידיים שיוצבו המכללה תעמיד לרשות הציבור חומרי חיטוי לידיים 

 .בחדרי השירותים סבון נוזלי, חומרי חיטוי לידיים וניירות לניגוביימצאו  . כמו כן,ותלחדרי הבחינו

 מהחדרים. כניסה ובעת היציאהמהלך היש להקפיד לשמור על היגיינה ושטיפת ידיים ב

ובכללם בכניסה לבניינים, בחדרי הבחינות ובמסדרונות. נא  בכל שטחי המכללהיש להימנע מהתקהלות כלשהי  .7

הימנעו מלהיכנס לחדרי המזכירות כדי למנוע התקהלות. לכל שאלה או בקשה ניתן לפנות בשיחה טלפונית למען 

  הנדרש.

 
 .געה למכללההשלשמה בוצעה הביצוע המשימה עם סיום  מידלעזוב את שטחי המכללה יש  .8

 

 

 ביצוע בחינות בשעת חירום בשטחי המכללה

ניתן לקיים בחינות מרחוק באמצעים נוספים, על פי הנחיות מרצי הקורס. מרצים שבחרו לקיים את הבחינות מרחוק 
 )מהבית( יודיעו על כך למזכירות ולסטודנטים הלומדים בכל קורס. 

 . ונתונים שהוזנו על ידי מרצי הקורסיםבנה בהתאם לצרכים הנדרשים נקבע לתקופת חירום זו, נלוח הבחינות ש

 

 הכנות טרם הבחינה

שעות טרם הבחינה. באחריות הסטודנטים להתעדכן  24שעות הבחינה ומקום ההיבחנות יפורסמו באתר המכללה 

 בנתונים אלו.

)רצ"ב( הכולל הצהרה על מידת חום גוף תקינה  הצהרת בריאותטופס הסטודנטים והמרצים נדרשים להגיע לבחינה עם 

 נכון לבוקר יום הבחינה. יש לבדוק את מידת החום טרם היציאה מהבית. 

 !לא יורשה סטודנט להיבחן ללא טופס הצהרה שנחתם מראש

 

 הכניסה למקום הבחינהנהלי 

, לאורך כל השהות במכללה הולחבוש אות לבחינהטרם הגעתם  מסכההסטודנטים והמרצים נדרשים להצטייד ב .1

 .נבחן לנבחן ובלבד שישמר מרחק של שני מטרים בין מסכהלא חייב לעטות  הנבחןאז בעת קיום מבחן בכתב, למעט 

 



 
 

 

 

 

ד עם המכללה מי ישטחלעזוב את נדרשים כן להיכנס לחדרי הבחינה ו ,הסטודנטים נדרשים מיד עם הגעתם למכללה .2

  סיום הבחינה.

 המכללה מעבר לזמן הבחינה. ימהימצאות בשטח ש להימנעי

 

  מטר בכל כיוון(. 2שמירת מרחק )על לצורך הבחינה, זאת בהתאם  בחדרייסומנו  מורשיםמקומות ישיבה  .3

 במקומות המסומנים. רקאנו מבקשים מהסטודנטים להקפיד לשבת 

 

 סיום הבחינה

 עם סיום הבחינה והחזרת המחברת לבוחן, ירשום הבוחן את פרטי הסטודנט ושעת סיום הבחינה.

 לעזוב את שטחי המכללה מיד עם סיום הבחינה. כאמור, יש 

 

 !באיחולי בריאות איתנה והצלחה בבחינות

 הנהלת המכללה

 



 
 

 

  ( לתקנות שעת חירום1א)3טופס הצהרה לפי סעיף 

 2020-פהגבלת פעילות(, התש" –)נגיף הקורונה החדש 

 

 טלפון "זת 'מס שם

   
         

 

 

 .אני מצהיר כי הנני סטודנט/מרצה סדיר במכללה א.

 .מעלות צלזיוס______ ה כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף, בה נמצא כי חום גופי /אני מצהיר ב.

לא הייתי במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים וכי אין לי תסמינים כגון שיעול או ה כי /אני מצהיר .ג

 קשיים בנשימה.

 

 

 חתימה תאריך
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_______________________________________________________________________________ 

 

 


