
 

 2020במרץ,   15
 י"ט אדר, תש"ף

 

 לראשי התוכנית וההתמחויות שלום רב,

 

התקופה האחרונה אינה פשוטה וכולכם מתמודדים עם הרצון לתת את המענה המקסימלי לסטודנטים 

ולמשפחה כאחד. אני מעריכה מאוד את ההתגייסות שראיתי בימים האחרונים, בשיתוף, בלמידה, בניסיון  

 ☺ת ובכלל. איזה כיף שיש לנו סגל מנצח לתת מענה, ביצירתיו

 

 מספר עדכונים שוטפים לתקופה הקרובה:

כל הישיבות שנקבעו עד פסח ידחו ויקבעו מועדים חדשים אחרי חג הפסח. זה כולל מ.מ.מ., מ.מ., ועדות   •

 .וכו' קבלה, הדרכות לוועדות קבלה, ישיבות על סוגיות ספציפיות ועל רעיונות שאנו מעוניינים לקדם

 כמובן שאם למישהו יש משהו דחוף, נוכל לקיים בהמשך ישיבה סינכרונית. 

 בבקשה תדאגו לעדכן את כלל הסגל שלכם, כדי שמרצים/מד"פים לא יגיעו למכללה לחינם. 

 איש סגל שנזקק למחשב נייד, בשל ההוראה מרחוק, מוזמן לשאול מחשב מממו"ש )רצוי לתאם מראש( •

הנדרשים לשיעורים סינכרוניים/אינטרנט יכולים לעבוד בעזרת   סטודנטים שאין להם מחשבים/כלים •

 טלפונים

מרצים המבקשים להגיע לספריה, יכולים אבל מתבקשים לשמור על מרחק של שני מטר אחד מהשני,   •

 כמו שדורשות ההנחיות 

לנוחיותכם, אנחנו מעלים לאתר המכללה את כל החומרים שנשלחו בוואצאפ תחת הכותרת "הנחיות   •

 בזמן משבר הקורונה"ומידע 

ומחר מפגשי הדרכה סינכרוניים. אתם והסגל שלכם מוזמנים  מזכירה לכם כי צוות מיח"ם מקיים היום   •

 בטופס המצורף. להירשם 

o  20:30בשעה  15.3.20יתקיים ביום ראשון מפגש ראשון  

o  20:30בשעה  16.3.20מפגש שני יתקיים ביום שני  

יחד עם זאת, ראש התמחות/תוכנית שמעוניין לקיים מפגש סינכרוני של חברי הסגל שלו בנפרד, יכול 

 ישי, ראש צוות מיח"ם, ולקבל סיוע. -לפנות לגלית בן

 

תכננתם קורסים ופעילויות ועכשיו צריך ללמוד כיצד עושים זאת אחרת ובמקביל לתת   –תהליך השינוי אינו פשוט 

מענה לילדים, נכדים והורים. בימים האחרונים שלחנו הודעות וניסינו לתת מענה ככל האפשר להפעלת קורסים 

רוניים  מיטביים, ואכן שמענו על מרצים רבים שכבר עברו למודל ההוראה החדש והחלו להעביר קורסים סינכ

שכל מרצה יוכל  כךרעיונות הרבים, השיתופיות בסינכרוניים. זו תחושה נפלאה לראות את הגמישות ו-וקורסים א

כמו  סינכרוניים שיאפשרו לצבור ביטחון רב יותר -להתחיל משיעורים א ניתןכמובן  . לקבל את כל הסיוע האפשרי

, גם חלק מהסטודנטים נמצאים בבית עם ילדים  כן, חשוב להבין, כי בדיוק כמו המרצים-שימוש במוודל. כמו

קטנים ולא תמיד יכולים להתפנות לשיעורים סינכרוניים. אנו מציעים לנסות ולערוך, במקביל להצלחות, גם  

שימו   רשימת אתגרים/קשיים, כדי שנוכל הן ללמוד מהן והן לחשוב כיצד ניתן לתת מענה למרצים ולסטודנטים.

מוש בתוכנת ה"יוניקו" במוסדות האקדמיים עלולים להיות קשיים טכנולוגיים  לב, לאור הדרישה הרבה לשי

  אנו מציעים כן, -כמוונפילת מערכת. חשוב לחזק ולעודד את המרצים המנסים להתמודד ונתקלים בקשיים אלה. 

 . את ההוראה המקוונת רק עד פסחלתכנן בשלב הראשון לאפשר למרצים 

דאגה ואי וודאות וחשוב לי להגיד שאנו כאן גם עבורכם. לשיחה,  אני בטוחה שאתם מתמודדים עם חשש, 

 התייעצות וסתם "הוצאת קיטור". 

 בהערכה,      

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWzZbp4GBSw9naNVYInol8ewopanO3htJArgGl8nZBx4mxdA/viewform


 

 ד"ר אסתי פיירסטיין       

 ראש בית הספר להכשרה       


