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 פ"אועדכונים לשנה"ל תשנהלים 

 שלום רב,יקרים סטודנטים 

 ברכה והצלחה בריאות, יהי רצון שתהא השנה החדשה שנת 

 כה(" )משלי כד, "ועליכם תבוא ברכת הטוב

 " )שמות טו, כו("כל מחלה לא אשים עליך כי אני ה' רופאך 

 ה ומצמיחהישנת לימודים פור

 

מצב ההסגר הכללי להלן נהלים, עדכונים והנחיות לסמסטר הראשון. ההנחיות יעודכנו במהלך התקופה הקרובה על רקע 

קנון המכללה מחייבים גם בתקופה זו ובהתאם להנחיות המל"ג ומשרד הבריאות.  יש לציין כי, הנהלים המפורסמים בת

 למעט אלו שהותאמו למצב הנוכחי.

 היכרות, שייכות וקהילה

נמצאים בסיטואציה של ניהול חיים פרטים בשעת חירום לצד המשך שיגרת  נכםבתקופה זו של ריחוק חברתי מתמשך, ה

משמעותי  חיבור אנושיעבורכם  יצורלולכן נשתדל  . אנו מבינים את הקושיבלמידה מרחוק תלימודים אינטנסיבי

. בנוסף, הסגל האקדמי ישתדל מאוד להתחשב בכם הסטודנטים בין חברי הקורסקהילה ו שייכותה של היכרות, תחושו

 ועד כמה שניתן אך במקביל חשוב להדגיש כי הם נדרשים לשמור על הרמה אקדמית טובה. 

 למידה מרחוק

של  חדרי הלימודשיבוץ טבלת תאם למערכת השעות של סמסטר א'. הקורסים האקדמיים שיילמדו מרחוק יתקיימו בה

)באמצעות שם וסיסמה של האורביט  יש להיכנס לקישור הזום הנמצא במסך הביתמערכת מופיעה באתר המכללה. ה

 . שלכם האישיתבהתאם למערכת כדי ללחוץ על משבצת השיעור ומספר החדר  לייב(

 :משתי האפשרויות הבאות תבאח םיינוב ויהי בלמידה מרחוקשילמדו  המפגשים בקורסים

  דקות  80זמן של בהיקף  ZOOM חדרבמלא שיעור  -הוראה סינכרונית. א

  דקות 30 עד בזום ועוד מטלה בהיקף שללפחות דקות  60הכולל שיעור  -ב. הוראה משלבת

להקליט את השיעורים הרלוונטיים שמתקיימים בזום, להעלותם לשרת הסרטים של אמור המרצה כדי לסייע לכם, 

 בבית.   חופשיזמנכם הכדי שתוכלו לצפות בסרטים באת מספר הסרט  במודלהמכללה ולשלב 

 



 
 

 

 

 להלן:כמפורט חובת נוכחות בשיעורים המתקיימים באופן סנכרוני חלה  -סינכרוניים נוכחות במפגשים

  .שתי היעדרויות מקורס סימסטריאלי ועד חמש היעדרויות מקורס שנתילהיעדר עד ניתן 

לצורך התחשבות בעומסי הצפייה שלכם בשיעורי הזום, יהיו מספר קורסים )בהתאם לשקוליים אקדמיים( בהם ימירו 

ייכלל בבחינה במקרים אלו חומר הלימוד שיועבר בשני מפגשים ת. סינכרוני-ים סינכרוניים בלמידה אהמרצים שני מפגש

 .או בעבודה המסכמת

פטור מהמטלות שנעדר בשל אירוע מזכה, סטודנט  -(מזכים )לידה, מילואים, מחלה וכו היעדרות בשל אירועים

המטלות הכלליות בקורס שאינן קשורות ללמידה שימו לב, בלבד.  ההיעדרותשיבוצעו במסגרת הלמידה מרחוק בתקופת 

 מרחוק, נדרשות להתבצע בהתאם לתקנון. 

מבחנים, ב ם מיוחדיםמועדיבקשה לבקשות אקדמיות כגון: היעדרויות מקורסים, ניתן להפנות לוועדה  –ועדת סטטוס 

 במידת הצורך.תלונות להגיש וכן  קשות פטור, הכרה בלימודים קודמיםהגשת עבודות, ב בקשה לדחיית מועדי

באמצעות טופס הפניה המופיע באתר המכללה. לקבלת סיוע ניתן לפנות למזכירות  ניתן להגיש ת סטטוסבקשות לוועד

 .גב' הניה ארנוןלהאקדמית, 

מרכזי דיקנית הסטודנטים, גב' מיכל בלאו ואת את  שתעדכנו חשובבמידה שנתקלתם בקשיים,  -תמיכה בסטודנטים

 . באתגרים ובמשימות כםולתמוך בלסייע שנוכל המסלולים כדי 

 . הסינכרוניים השיעוריםכל מצלמות במהלך  לפתוחחובה חלה  -ך שיעורים סינכרונייםלפתיחת מצלמות במה

לא  -יהיה חייב להיות זמין לכל פניה של המרצה לאורך ההרצאה שלא יוכל להיות עם מצלמה פתוחה,  מי -שימו לב 

עדרות מלאה י)סטודנט שלא יהיה זמין לפניית המרצה, הדבר ייחשב לו כה הקשור לקורס זהיוכל להגיש כל סטטוס 

 מההרצאה, ללא משא ומתן בעניין(.

. שבועיים מיום הצגתן על ידי המרצה לבצע את המטלות עד עליכם- הניתנות במסגרת הלמידה מרחוק הגשת מטלות

  .מטלות אלובהתאם להחלטת מרצה הקורס יינתנו הערכות וציונים על 

 קשר רציף שמירה על 

באחריות הסטודנט להתעדכן באופן רציף בכל ההודעות והעדכונים שיפורסמו במסגרת הקורסים. לכל שאלה ובקשה 

 ניתן לפנות למרצה הקורס באמצעות המייל )כתובות המייל מפורסמות באתר המכללה(. המרצים יעמדו לרשותכם

 לדרישה שבימים כתיקונם.  מעבר להיות זמינים והתבקשו

 .מועד שעת קבלת קהל מרחוקאמור להודיע לכם על כל מרצה  -שעות קבלה

 .עבורכם והנחיות רלוונטיותהודעות ישמש את המרצה להעברת לוח המודעות של מודל הקורס  -פרסום הודעות  

ווצאפ ייעודית של הקורס כדי קבוצת פתיחת חלק המרצים יעדיפו לתקשר אתכם באמצעות  –קבוצת ווצאפ של הקורס 

 שאילת שאלות כלליות. לכם להעביר הודעות ולאפשר 



 
 

 

 

  יטת לימוד חריגהש

השיטה מיועדת לסטודנטים הלומדים ב"תוכנית  .בשיעוריםסדירה סטודנט פטור מנוכחות בשיטת לימוד חריגה 

 המצוינות" או למקרים חריגים שאושרו על ידי ראש המסלול וההנהלה.

במהלך  תאח פעםלכל הפחות עם מרצה הקורס  בשיחה ליצור קשרמחויב סטודנט הלומד בשיטת לימוד חריגה, 

  .הסמסטר

וכן קריאת מאמר חובה אחד מתוך הסילבוס עליו יישאל בשאלה נוספת  נוספתאקדמית במטלה כמו כן, מחויב 

  בבחינה/בעבודה. בנוסף, נדרש הסטודנט להיבחן במועדי א' בלבד.

. לא הצליח הסטודנט לקבל ציון עובר מינימאלי, הוא יידרש ללמוד 76בקורס הנלמד בשיטה זו הינו  ין עובר מינימאלציו

 את הקורס פעם נוספת בנוכחות מלאה. 

של השיעורים.  במסגרת הלמידה מרחוקמביצוע מטלות שניתנות  יהיו פטור הסטודנט תקופת הלמידה מרחוקבמהלך 

  .המטלות הכלליות בקורס שאינן קשורות ללמידה מרחוקאת  הסטודנט מחויב לבצע

  בחינות

 בהתאם להתפתחויות ולהנחיות שיתקבלו.זאת , יפורסמו בהמשך הסמסטרלתקופת הבחינות הנחיות הנוגעות 

  עבודות

עוברות באופן המטלות  -לידיעתכם. PDFבקבצי וורד או  עבודות רק באמצעות אתר המודל נדרשים להגיש נכםה

 זיהוי העתקות.לבדיקת מקוריות  אוטומטי

 . מצוי באתר בסעיף "טפסים"כל עבודה יש לצרף את "טופס ההצהרה על הכנה עצמית של העבודה". הטופס ל

 נוהל הגעה למכללה

 הגעה לספרייה ולמרפ"ד( ועד לקבלת הנחיות חדשות.אי ה הקרובה )כולל להגיע למכללה בתקופניתן לא 

 ראש המסלול ל בכל שאלה או בקשהמוזמנים לפנות אתם 

 אנו מאחלים לכם שנה פורייה ומוצלחת וחורף בריא!!

 "יברכך ה' אלוקיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה" )דברים יד, כט(

 הנהלת המכללהבברכה, 


