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י"ח ניסן תש"פ

אגרת לחג הפסח מדקאן הסטודנטים
סטודנטים יקרים
על סיפו של חג הפסח ,החג המסמל יותר מכל את חיזוק ערכי הסולידריות החברתית ("כָּל דִ כְפִ ין  -י ֵיתֵ י וְי ֵיכ ֹל ,כָּל
דִ צ ְִריְך  -י ֵיתֵ י וְי ִפְ סַ ח") יודעים אנו כי השנה לא נצטרך לכאורה לשאול "מה נשתנה" .כי הרבה השתנה בחג הזה.
כתמיד ,אך גם ברוח ימי החג וערכיו ,אנו מבקשים לחזק בכם את ההכרה כי אתם בלבנו ובמרכז מחשבותינו
ועשייתנו בימים אלה ,ואני יכול להבטיח לכם שכל מאמצינו ומשאבינו מכוונים בעת הזו לתכלית אחת –
לכם :לרווחתכם ,ללימודיכם ולשקט הנפשי של כל אחת ואחד מכם.
בהתאם לזאת אני מבקש להודיעכם כי בימים אלה אנו נוקטים במהלכים ובצעדים הבאים:
 .1תרומות ומלגות:
 .aבאמצעות היחידה לגיוס משאבים שלנו אנו מקיימים קמפיין רחב היקף בקרב תורמים ותיקים
שלנו כמו גם תורמים אפשריים נוספים ,להשגת תרומות ככל שנוכל על מנת שיתאפשר לנו
להושיט סיוע כלכלי משמעותי לכל הנצרך מביניכם.
 .bבעזרת אגודת הסטודנטים ויחידת השיווק שלנו אנו פונים לבוגרי המכללה בעשר השנים
האחרונות ,ומבקשים את עזרתם בתרומה לאחיהם ואחיותיהם למקצוע ולשליחות בהווה
ובעתיד במערכת החינוך ,גם מתוך ערכי הסולידריות שאנו מבקשים לטפח בקרב נשות ואנשי
החינוך בחברה הישראלית.
 .cמערך המלגות ממשיך לעבוד כרגיל בימים אלה בתקווה שתוך זמן קצר נוכל להעביר לזכאים
את מלגות הסיוע.
 .2מעונות הסטודנטים:
 .aבהסכמה עם זכיינית המעונות ,אורן הסלע ,השגנו את ההקלות הבאות:
 .bשכר הדירה עבור חודש אפריל שאמור להיגבות בתאריך  10/4לא ייפרע אלא יידחה בפריסה
ל 4-חודשים ,החל מחודש יוני .שכר הדירה עבור חודש מאי ייגבה כרגיל.
 .cבמהלך תקופת ההאטה במשק וסגירת הקמפוס יקוזזו באופן יחסי מיסי המים והחשמל
לסטודנטים שלא יתגוררו במכללה .הקיזוז ייעשה לאחר חישוב קיזוז מיסים אלו מתשלומי
הזכיין ,וזאת עד למועד ביטול מצב בחירום ופתיחת הקמפוס מחדש.
 .dסטודנטים שלא יוכלו לעמוד בתנאי ההסכם ובאמצעים שהתבקשו למימושו (המחאות ,הוראות
קבע) עד לתאריך  20/4מתבקשים לפנות אישית אלי.
 .eהערה חשובה :ההסכם עם אורן הסלע נוגע למצב העכשווי .כלל הנושא ייבחן מחדש לקראת
סוף החודש הנוכחי בהתאם לנסיבות.
 .3אגרת דקאני הסטודנטים לקובעי המדיניות:
 .aפורום דקאני הסטודנטים פונה באגרת לשרי האוצר והחינוך ,ולראשי המועצה להשכלה
הגבוהה (מל"ג) ולוועדת התכנון והתקצוב שלו (ות"ת) בבקשה לתקצב תמיכה מיידית ועתידית
בסטודנטים שייקלעו למצב של אי ביטחון תעסוקתי.
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 .4תזכורת :המשך מתן שירותי דקאן הסטודנטים:
 .aפניה ישירה לדקאן הסטודנטים בכל נושא( yaakovt@beitberl.ac.il :מבטיח לחזור לכל פונה
בטלפון .זמין לפניות גם בשבתות ,בימי החג ובחול המועד פסח).
 .bפניה ישירה בכל נושא לפרידה אגמי ,ע' דקאן הסטודנטים  dekanat@beitberl.ac.ilאו בטלפון
.09-7476387
 .cפניה לשירות הפסיכולוגי (באמצעות פרידה).
 .dפניה לתמיכה בלקויות למידה ,אריאלה הלווינגarialhlo@beitberl.ac.il :
 .eפניה לתמיכה בבעלי צרכים מיוחדים ,שרונה מרקוס אליאסshem@beitberl.ac.il :
 .fפניה בנושא מלגות ,אהוד שמחיmilgot@beitberl.ac.il :
חג הפסח הוא גם חג החירות ,ואני מאחל לכולנו שנצא מעבדות המכה האחת עשרה (הקורונה) לחרות במהרה
בימינו בקרוב.

לאחינו היהודים :חג פסח שמח וכשר
לאחינו הנוצרים :חג פסחא שמח (החל מ)12/4-
לאחינו המוסלמים :רמד'אן כרים (החל מ)23/4-
ולכולכם" :וְנִשְ מַ ְרתֶּ ם מְ א ֹד לְ נַפְ ש ֹתֵ יכֶּם" – בריאות טובה לכם ולבני משפחותיכם!

ד"ר יעקב (ינקי) טפלר

דקאן הסטודנטים
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