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קראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א. המנהל האקדמי ישלח  סטודנטים ל להלן עדכונים ל
 בימים הקרובים. פירוט לגבי נושאים אלה, ונושאים נוספים

 
בכדי להתאים את הלמידה למערכת מקוונת על בסיס : תמקוונהוראה ולמידה  .1

בין יתר  .להוראה דיגיטליתתכני השעורים המרצים התבקשו להתאים את יומיומי, 
חלק מהמרצים יבחרו   ;דקות 90הרצאות רצופות של   ההתאמות, לא תתקיימנה

לשלב צפייה מוקלטת מראש וקיצור השיעורים וחלקם ינהלו את השיעורים באופן  
 . לקבוצות ועזרים דיגיטליים אחרים  שמכיל הפסקות מתודיות, חלוקה

הכניסה לשעורים תעשה ע"י קישורי זום לכל כיתת לימוד.   כניסה לשעורים: .2
 והנחיות ישלחו בהודעה נפרדת. הקישורים יופיעו במודל הקורס. פרטים טכניים  

בגלל תקנות המדינה בשעה זו, עד להודעה חדשה כל הקורסים  נוכחות בשעורים: .3
מתקיימים באופן מקוון. כל כללי הנוכחות ימשיכו להתקיים עפ"י תקנון הלימודים. 

נוכחות בשיעור משמעה כניסה בזמן לשיעור וחיבור אליו עם מצלמה דלוקה לאורך 
 תה דלוקה.יה רשאי לסמן סטודנט כנעדר אם מצלמתו לא היכל השיעור. מרצ

יכנס לקישור כמה ויש לה במערכת השעות הכתובהשיעורים יחלו בשעה  איחורים: .4
להיכנס לשיעור  ל יכוסטודנט , 4.8סעיף  בתקנון הלימודים, עפ"י עדכון . קות לפני כןד

 חיסור. כ ירשם דק'  5 איחור מעל .תחילת השיעורזמן מ 'דק 5באיחור שלא יעלה על 
בשלב זה, בגין הסגר, ההגעה לקמפוס איננה אפשרית לסטודנטים.   הגעה לקמפוס: .5

, בשלב ראשון על כאשר ההגעה לקמפוס תתאפשר תצא הודעה על הגעת סטודנטים
. אנו מבקשים מכל הסטודנטים להיות אחראיים  מחזורכל פי היום שהוגדר ל

פוס כניסה ושהות בקמלחבריהם ולא להגיע בימים שאינם מיועדים לבני מחזורם. 
 שיישלחו על ידי אחראית קורונה במוסד. -לכל עניין שהוא בהתאם להנחיות בלבד

עד לסיום הסגר תתקיים רק טלפונית או דרך המייל. גם עם סיום הסגר  קבלת קהל: .6
הודעה על אפשרות להגעה פיזית לשעות  .הממשלהל מותנת באישור קבלת קה

 קבלה תמסר עפ"י עדכוני הנחיות. 
תשלום ואיסוף המקראות  -לגבי קבלת קהל 4בהמשך לסעיף  י:ציוד ממנהל אקדמ .7

יתאפשר רק אחרי שיסתיים הסגר, תצא הודעה לגבי תשלום ואיסוף ברגע שהדבר 
 יתאפשר. עד אז כל המקראות נמצאות במודל הקורסים השונים. 

לשירותכם עומד צוות הספרייה  .הספרייה כרגע סגורהבהתאם להנחיות  ספרייה: .8
 .  library@shalem.ac.il 5605530-02ב ובטלפונים בדוא"ל 
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