סטודנטים יקרים שלום,
ברצוני להביא לפניכם ידיעות והנחיות להתנהלות המכללה בתקופה זו ועד לסוף סמסטר ב' תש"ף:
 . 1מכללת קיי קיבלה אישור לתו סגול המאפשר לקיים פעילות מצומצמת בקמפוס למטרות מאוד
ספציפיות תוך שמירה על כללי ריחוק חברתי ,היגיינה ומילוי טופס הצהרת בריאות לפני כל כניסה
לקמפוס.
 .2אין למכללה היתר להחזיר את כלל הסטודנטים.
 .3ההוראה המקוונת בקורסים העיוניים תימשך עד לסוף הסמסטר.
 .4המכללה נערכת ללמידה בקמפוס לצורך מפגשים ייחודיים כמו :קורסי מעבדה ,קורסים מעשיים
ותרגולים תוך שמירה קפדנית על בריאות הסטודנטים והסגל האקדמי .לסטודנטים תימסר הודעה
לגבי מועדי המפגשים הייחודיים ,האופן בו יתקיימו וההיערכות הנדרשת אליהם .כעקרון ,אין
להישאר בקמפוס אחרי המעבדה או קורס מעשי.
 .5התנסות מעשית – הסטודנטים יחזרו לגנים ובתי הספר במקביל לחזרה של התלמידים ובאישור
מערכת החינוך .סטודנטים הנמנים על אוכלוסייה בסיכון ידרשו להציג אישורים רפואיים ולהשלים
את ההתנסות בתיאום ובכפוף להנחיות ראש התוכנית והמדריך הפדגוגי.
 .6פעילות הספרייה – הספרייה נערכת לתת שירות לסטודנטים .אופן ההגעה והשאלת הספרים
לסטודנטים יעשה באמצעות הקישור לטופס המצורף.
 .7מבחנים:
א .מועדים מיוחדים למבחני סמסטר א' תש"ף יתקיימו עד לסוף סמסטר ב' תש"ף .כל סטודנט
קיבל הודעה על תאריך הבחינה ,מיקומה וההנחיות הבריאותיות הנדרשות לקיומה.
ב .בחינות סוף סמסטר ב' תש"ף – בחלק מהקורסים יתקיימו בחינות בקמפוס ובחלק מהקורסים
המרצים ימירו את הבחינות בהערכה חלופית.
הבחינות בקמפוס יתקיימו החל מ 28/6/2020-ויתארכו מהמתוכנן בלוח הבחינות בשל ההנחיות של
משרד הבריאות לאפשר את קיומן .לוח המבחנים ומבחני הבית יתפרסם עד לתחילת חודש יוני.
סטודנטים בסיכון שאינם יכולים לקחת חלק במבחנים שיתקיימו בקמפוס מתבקשים לפנות
למשרד הדיקאנט כדי לאשר את ההיעדרות ולתאם מועד חלופי שיינתן עם החזרה לשגרה.
הפנייה תיעשה דרך המייל בכתובתirrit@kaye.ac.il :
בקורסים בהם תתקיים הערכה חלופית במקום בחינות המרצים יהיו מחויבים ליידע את
הסטודנטים בקורס.

 .8הקלות לסטודנטים עם ילדים (עד כיתה ו') – סטודנטים אשר הם הורים לילדים קטנים (עד כיתה
ו') יהיו זכאים לתוספת של שבועיים למספר הימים להגשת עבודות .הסטודנטים יידעו את המרצים
של הקורסים הרלוונטיים בדבר זכאותם להקלה.
 .9סטודנטים בסיכון שאינם יכולים לקחת חלק בפעילויות הייחודיות המתקיימות בקמפוס כגון:
מעבדות וקורסים מעשיים מתבקשים לפנות לראש תוכנית ההכשרה/התמחות כדי לאשר את
ההיעדרות ולתאם את הדרישות לסיום הקורס.
 .10סטודנטים שמסיבות אישיות/בריאותיות לא מצליחים לסיים את כל המטלות בקורסים שונים
מוזמנים לפנות לוועדת הוראה באמצעות הטופס בקישור הבא:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLi7eTmj2t5wbzLvtfOjxC6KIP80lmWzReQdZKf
I8DQ2E3EQ/viewform

 .11קורס עזרה ראשונה :השלמת מפגשי פנים מול פנים בקורס עזרה ראשונה תיעשה עם החזרה
לשגרה .הודעות ימסרו לכל סטודנט הרשום לקורס.
 .12קיימת אפשרות לפרישת תשלום שכר לימוד .ניתן לפנות בבקשה לגזברות במייל:
gizbarut@Kaye.ac.il
המכללה עושה כל מאמץ להבטיח שהסמסטר הנוכחי ,שהיה מורכב ומאתגר ,יסתיים בהצלחה.
אל תהססו לפנות אלינו בכל פנייה שתיבדק ותיבחן בגמישות מרבית של ההנהלה וסגל המרצים.
מאחלת לכם בריאות טובה.
בברכה,
ד"ר אורלי קרן
המשנה לנשיאה לעניינים אקדמיים

