 17מרץ 2020
כ"א אדר תש"פ
מנהלי ומנהלות המכללות הטכנולוגיות
שלום רב,

הנדון :עדכון התמודדות מערכת ההשכלה הטכנולוגית עם נגיף הקורונה

בימים טרופים אלו ,במצב של אי וודאות וחוסר בהירות לגבי המשך הפעילות הסדירה שלנו ,חשוב לי קודם כל
לחזק את כולכם ולהודות לכם על ההתגייסות וההיערכות המהירה לאור המצב.
רבים מכם עומדים איתי בקשר שוטף ,ואני שמחה לשמוע שלצד הקשיים עמם אתם מתמודדים מידי יום ,המצב
מוליד יוזמות חדשות ,מחזק תשתיות ומניח תשתית שבעתיד תוכל להצעיד את המערכת קדימה .יישר כוח
והערכה רבה לכולם.
כמו כן ,ברצוני לעדכן אתכם במספר סוגיות שעומדות על הפרק והאופן שבו אנו נערכים לאור המצב:
.1

.2

.3

.4

.5
.6
.7
.8

עבודה במתכונת מצומצמת  -לאור הנחיות משרד הבריאות ונציבות שירות המדינה ,מה"ט עובר לעבודה
במתכונת מצומצמת .אני ,המטה שלי וכל מנהלי המחלקות ימשיכו לעמוד לשירותכם.
בכל נושא הנוגע להיערכות להתמודדות עם הנגיף ניתן לפנות לראש המטה שלי ,גל פילק:
 054-4869294 gal.filc@labor.gov.ilאו למנהלת הלשכה שלי מאיה גרין03-7347555 :
בחינות ממלכתיות  -אנו עושים את כל המאמצים על מנת שהבחינות הממלכתיות יתקיימו במועדן ,תחת
מגבלות משרד הבריאות  -עד  4נבחנים ובוחן בכיתה .אנו ממתינים לאישור משרד הבריאות בנושא.
בשלב זה אין עדיין אישור לקיימן.
הגנות על פרויקט הגמר  -אנו עושים את כל המאמצים על מנת שההגנות על פרויקט הגמר יתקיימו
כסדרן ,תחת מגבלות משרד הבריאות  -נבחן מול  4בוחנים תוך שמירה על מרחק של  2מטר .אנו
ממתינים לאישור משרד הבריאות בנושא .לצד הבקשה לקיים את ההגנות הגשנו בקשה לאפשר הנחיות
לפרויקט גמר תחת המגבלות .הודעה מסודרת תצא בנושא .גם כאן בשלב זה אין אישור לקיימן.
קיום לימודים באופן מקוון  -שמחנו לראות כי מכללות רבות מספקות לסטודנטים מענה באופן מקוון.
ברור לי כי מדובר במענה חלקי ,מוגבל ביעילות שלו ומורכב ,אך אני תקווה כי יש בזה גם כדי לשמור על
רציפות מסוימת ,מתח לימודי מינימאלי ובעיקר תחושת שייכות ואחריות מול הסטודנטים ,לפחות באופן
חלקי .כפי שעדכנו ,בימים הקרובים יקיים מה"ט ,בהובלתה של ד"ר אתי כוכבי מספר הדרכות מקוונות
על שימוש בכלים דיגיטליים ,לסגלי ההוראה המעוניינים בכך ובהזדמנות זאת גם לקדם קהילה לומדת
בתחום לאורך זמן .מייל מפרוט ישלח על ידה בהקדם.
היערכות לסמסטר קיץ  -בשלב זה ,קשה לדעת כמה זמן ימשך מצב החירום .כפי שציינתי ,אבקש מכל
המכללות להיערך לאפשרות שתידרשו לקיים סמסטר קיץ להשלמת הפערים האמורים.
בחינות מועד קיץ  -ככל שהמצב ימשך ותהיה פגיעה ניכרת במהלך התקין של הסמסטר ,נבצע הערכה
מחודשת לגבי המועד שבו יתקיימו הבחינות.
גביית תשלומים מסטודנטים  -במידה ותהיה דחייה במועד ב' של מועד אביב או גרירה של הסמסטר
לסמסטר קיץ לא יגבה תשלום נוסף מסטודנטים.
תוכניות שיפור תשתיות והצטיידות למכללות הרפורמה  -המועד להגשת התוכניות יעודכן .מייל מפורט
ישלח על ידי גיא קפלן ,מנהל מחלקת תקצוב.
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 .9התוכנית הלאומית  -הגשת טופס הצהרת כוונות להפעלת כיתות ההגשה תידחה לתאריך ה.5/3 -
התהליכים המקדימים יערכו באופן מקוון .ראו מייל מפורט בנושא שנשלח על ידי.
 .10עדכון וקשר רציף עם הסטודנטים  -מה"ט יפרסם בימים הקרובים דף "שאלות ותשובות" לסטודנטים.
כמו כן ,מו קד פניות הציבור של מה"ט ימשיך לפעול כרגיל .אבקש כי גם אתם תקפידו לעדכן את ציבור
הסטודנטים במצב העניינים ובשינויים לאור המצב.
במידה ויהיו שינויים עדכון נוסף יצא בימים הקרובים.
המצב כרגע הוא דינאמי וקשה לצפות כיצד דברים יתקדמו,לכן ברגעים אלו חשוב מתמיד שנשמור על קשר רציף
ושטוף בינינו.
מאחלת בריאות לכולם ושנדע ימים שקטים יותר בקרוב,

תאיר איפרגן
מנהל מה"ט
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

העתק:
ד"ר אביגדור קפלן ,מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
מר מרדכי אלישע ,הממונה על זרוע העבודה
הנהלת מה"ט
גב' יולי הלל ,סיו"ר התאחדות הסטודנטים
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