לשכת הנשיאה

לשכת המנכ"ל

י"ד בתמוז ,תש"ף
 6ביולי2020 ,
סטודנטיות וסטודנטים יקרים שלום,
תמה לה שנת הלימודים ותקופת המבחנים כבר בעיצומה .כמו בכל מעגלי החיים ,כך גם אצלנו במכללה
המציאות השתנתה באחת כאשר ב 16.3-עברנו בהתראה של שלושה ימים להוראה ולמידה מרחוק ,ולעבודה
מלאה מהבית .ככל שהשתנו ההנחיות וההגבלות ניסינו לפעול בדרך המאזנת בין השמירה על הכללים
והבריאות לבין המענה האקדמי המיטבי .אנו מבקשים להודות לכם על שיתוף הפעולה ,ההבנה והגמישות
במציאות מורכבת זו ,אשר אפשרו לכם ולנו לסיים בהצלחה את השנה.
אנו מבקשים לשתף אתכם בכמה נושאים:
 מבחני סמסטר ב' :ההתארגנות לתקופת המבחנים ,הייתה בתקופה האופטימית שבין הגל הראשון
לשני .על אף זאת החלטנו באותה עת לקיים רק  8%מהמבחנים במכללה ,בתחומים שלהערכתנו חייבו
זאת .עד עתה טרם גובשה בין המועצה להשכלה גבוהה לבין משרד הבריאות המדיניות הסופית בנושא
קיום מבחנים במוסדות להשכלה גבוהה ,ובכל זאת החלטנו לקראת סוף השבוע שעבר לעבור באופן מלא
ומוחלט למבחני בית או הערכה חלופית אחרת בהתאם לצו משרד הבריאות.
 תמיכה ועזרה כלכלית:
 oמענה שוטף :אנו מזכירים שכל צורך אישי מטופל בתיאום בין מזכירות הסטודנטים ,דקאנט
הסטודנטים ומדור שכ"ל .ככל שהדבר נדרש ,הנכם מוזמנים לנצל ערוצים אלו.
 oהחזר חניה בגין סמסטר ב :הגענו להסכמה עם קרן ברל כצנלסון ,זכיינית החניה בקמפוס ,על
הסדר החזר או זיכוי עבור החלק היחסי הרלוונטי שלא נוצל ממנוי החניה .ההסדר ימומש
בסוף חודש יולי ועדכון מפורט יישלח אליכם בנושא.
 oדיירי המעונות :מלבד דחיית ופריסת תשלום שכ"ד חודש אפריל ,תינתן הנחה משמעותית
לשכ"ד חודש יולי בצורת תשלום שיועבר ישירות לדיירים .הודעה בנושא תישלח לדיירים.
 oתמיכת מדינה :משרד האוצר ,ות"ת והתאחדות הסטודנטים ,הגיעו להסכמה על הקצאת 100
מיליון  ₪לתמיכה כלכלית בסטודנטים .כשיתקבלו החלטות לגבי אופן יישום החלטה חשובה
זו נעדכנכם.
 מבט לשנה הבאה :קשה עדיין להעריך כיצד תראה שנת הלימודים הבאה .כולנו מקווים שנחזור במהרה
לשגרה המבורכת ,ואולם בראיה מפוכחת עלינו להתארגן לכל תרחיש – לימודים מלאים בקמפוס או
לימודים מלאים מרחוק ,או כל מצב ביניים אחר .אנו מקדישים רבות להפקת לקחים מתקופת הקורונה
בכל מעגלי הפעילות שלנו ,כדי לשמר את הטוב ולשפר את הטעון שיפור .אנו מודים למי מכם שענה על
הסקר שנשלח אליכם ע"י המרכז לקידום ההוראה והלמידה ,זה יעזור לנו לדייק ולשפר עוד את ההוראה
מרחוק לקראת תשפ"א.
אנו מאחלים לכולכם הצלחה רבה בתקופת הבחינות ,וחופשת קיץ מהנה על אף המגבלות ,וכמובן בריאות
טובה.
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