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י"ט באב ,תש"ף
 9באוגוסט2020 ,

סגל וסטודנטים יקרים ,קהילת המכללה האקדמית בית ברל שלום,
לאחר סמסטר שלם ותקופת בחינות בצל משבר הקורונה אנו נערכים לשנת הלימודים הבאה ורוצים
לשתף אתכם בהיערכותנו לשנה זו שתיפתח כמתוכנן אחרי חגי תשרי ב 18-באוקטובר  ,2020א' בחשוון
תשפ"א.
מטרתנו כהנהלה היא ליצור עבורכם תנאים מיטביים להוראה וללמידה בהתבסס על הלקחים שהפקנו עד
כה (כולל סקר סטודנטים וסקר סגל במכללה) וממה שלמדנו מניסיונם של מוסדות אקדמיים אחרים בארץ
ובעולם .מאחר וברור כבר ששנה זו ,לפחות תחילתה ,תתנהל בצל נגיף הקורונה נצטרך להתאים את
עצמנו בגמישות רבה להנחיות ולמגבלות אשר יוטלו עלינו בכל מעגלי החיים.
בהתאם להבנה זו הגדרנו את העקרונות שלפיהם תתנהל השנה הבאה:
 עמידה מלאה ומוחלטת בכל עת ובכל מקום בהנחיות הרגולציה המחייבות אותנו של משרד
הבריאות ,משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.
 תחת מגבלות אלו ,קיום מרב פעילות הוראה-למידה ופעילות תומכת הוראה בקמפוס המכללה.
 יצירת סביבת פעילות אקדמית וארגונית מתוכננת ויציבה ככל שניתן ,על אף אי הוודאות והתלות
בהנחיות והחלטות חיצוניות.
 מענה מלא ,רגיש ומתחשב לסגל ולסטודנטים אשר להם מגבלות וקשיים אישיים.
הוראה-למידה
אנו רואים חשיבות רבה בקיום פעילות אקדמית בקמפוס ומקווים שאכן יותר לנו להפעילה.
אין תחליף לתקשורת פנים-אל-פנים ,לקשרים בינאישיים ולחוויית השהייה במוסד אקדמי .עם זאת ,אנחנו
מתכוננים גם לתרחיש קיצון לפיו נצטרך ללמד באופן מקוון בלבד ולכן הנחנו את הסגל להכין את כל
הקורסים גם למתכונת זו.
כאמור אנו נערכים ומקווים לתרחיש שיאפשר לנו לקיים שיעורים בקמפוס לכל הפחות בקבוצות קטנות
ובהתאם לצפי זה אנחנו מתכננים את מערכת השעות ומיקום השיעורים .ככל שיתעדכנו ההנחיות
והמספרים ,נתאים כמובן את התכנון.
ראוי לציין ולהדגיש שוב ,שבכל מקום שבו תתקיים פעילות בקמפוס המכללה ,נקפיד הקפדה יתרה על
כללי התו הסגול ונספק את כל האמצעים לעמוד בהם.
סדר העדיפות אותו הגדרנו לקיום שיעורים בקמפוס המכללה הינו:
 לימודים לסטודנטים בשנה ראשונה במכללה ,ובעדיפות גבוהה לתלמידי תואר ראשון;
 לימודים שדורשים מתקנים וציוד שקיימים בקמפוס ,כגון לימודי אמנות וקולנוע ומעבדות מדעים;
 לימודים בקבוצות קטנות (עד  20סטודנטים) ,ועדיפות ללימודים בעלי אופי סדנאי;
התנסות מעשית בגנים ,בבתי הספר וביתר המוסדות בהן מתקיימת התנסות כזו ,תתבצע בהתאם
להסכמות והאישורים של הרשויות המקומיות בהם הגנים ובתי הספר הקולטים .ייתכן שחלק מההתנסויות
יחלו לפני השנה האקדמית בהתאמה לפעילות המוסדות השונים.
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הגדרנו מספר פעולות ,לתמיכה בקיום המיטבי של לימודים בקמפוס במשולב עם לימודים מקוונים:
 הפעלה מלאה של כל פעילות המעטפת התומכת בפעילות האקדמית כך שהן הסגל והן
הסטודנטים יוכלו לנצלן לאורך השנה כולה :ספריות ,מרכז תכנון לימודים ,סדנאות וחדרי סטודיו
באמנות ,חדרי עריכה וכיו"ב.
 הפעלה מלאה של כל יחידות השירות לסטודנט :מזכירויות סטודנטים בפקולטות ,יחידות
הדקאנט ,מדור שכר לימוד וכיו"ב.
 הפעלת מרחבי הוראה-למידה ייעודיים:
 oלסטודנטים שנמצאים במכללה בגלל סדר יום משולב של למידה בקמפוס ולמידה מרחוק או
שאין להם פתרון ראוי ללמידה מרחוק מחוץ למכללה.
 oלחברי סגל שאין באפשרותם ללמד מרחוק מחוץ למכללה או שיש להם סדר יום משולב של
הוראה בקמפוס והוראה מרחוק.
 התאמת חלק מהכיתות להוראה-למידה משולבת – פרונטלית ומקוונת בו זמנית ,הן עבור
סטודנטים שייבצר מהם להגיע לשיעורים בקמפוס ,והן כמענה לפיצול כיתה גדולה להוראה
משולבת ,פרונטלית ומקוונת.
 קידום היכולות והמיומנויות של הסגל האקדמי להוראה מרחוק באמצעות השתלמויות קיץ.
 התאמת כל סילבוס בכל תכניות הלימודים למתווה של הוראה-למידה מרחוק .כמו כן תתבצע
התאמה של היקף ואופי המטלות בקורסים והתארגנות להערכה חלופית ,ככל שיידרש הדבר.
 בניית סדר יום אקדמי מותאם לשילוב של למידה בקמפוס ולמידה מרחוק .בין השאר ,למשל,
יקוצרו השיעורים שיועברו בהוראה מרחוק.
 שיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים במטרה לקיים מרב פעילות חברתית ותרבותית
לסטודנטים ,הן בקמפוס והן מחוצה לו.
אנו סמוכים ובטוחים כי על אף הקשיים והמגבלות אשר ככל הנראה עדיין ילוו אותנו בשנה הבאה ,בוודאי
בתחילתה ,נוכל לקיים שגרה אקדמית וחברתית מיטבית ,כזו המשלבת באופן מושכל בין פעילות בקמפוס
לפעילות מקוונת.
מאחלים לכולכם חופשת קיץ מהנה על אף המגבלות וכמובן בריאות טובה לכם וליקיריכם.
מצפים לראותכם ,מקרוב ומרחוק ,בתחילת שנת הלימודים הבאה.
שלכם,

פרופ' תמר אריאב
נשיאת המכללה
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פרופ' עמוס הופמן
סגן הנשיאה לעניינים אקדמיים

ניר הכהן
מנכ"ל המכללה

