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סטודנטיות וסטודנטים יקרים,
השלום והברכה,
בעיצומם של ימי סערה אלה ,אנו מקווים שכל אחת ואחד מכם בטוב ,ומאחלים מכל הלב לכם ולכל
אשר לכם בריאות איתנה.
שבוע נוסף חלף-עבר עלינו בעיצומה של הסערה הנוראה .למרבה הצער ולמגינת לב עדיין אין רואים אין
סופה .נאחל לכל החולים רפואה שלמה ומהירה .וכמובן ,לבנו עם המשפחות ששכלו את יקיריהן .מי
ייתן ולא ידעו עוד צער.
כידוע לכם ,בשל מאורעות השעה ,נערכה הנהלת המרכז האקדמי מבעוד מועד למצב החדש ואנו עושים
כל מאמץ לקיים את הלימודים כסדרם ,למרות התנאים הקשים ואי הודאות באשר לעתיד ,הקרוב
והרחוק.
לפי התגובות שאנו מקבלים מכם ,ולאור מעקב שוטף ורציף ותהליכי בקרה שאנו מקיימים מדי יום,
בסך הכל מערכת ה"למידה מרחוק" פועלת כסדרה .כדרכן של מערכות מעין אלה ,ובוודאי כאשר מדובר
במערכות חדשות שאיננו מורגלים בהן ,יש מדי פעם תקלות נקודתיות .כל אנשי הסגל ,האקדמי
והמנהלי כאחד ,עושים מאמצים עילאיים לפתור בעיות אלה במהירות האפשרית.
אנו מודעים היטב לקשיים שיש בקיום מערכת למידה מעין זו .אין צריך לומר שלא מדובר בתנאים
אופטימליים .אובדן הקשר היחיד בין מורה ותלמיד מקשה עלינו גם מבחינה פדגוגית גם ברמה
האישית .עם זאת ,אנו עושים כל מאמץ למזער ככל שניתן את הקשיים ,ולהעניק לכם ,כמו תמיד – גם
במסגרת הנסיבות הקיימות – את השירות המיטבי והמרבי.
כל אנשי המרכז ,ללא יוצא מן הכלל ,עושים לילות כימים על מנת שנוכל להמשיך את הלימודים כסדרם,
ולא לפגוע ח"ו באמת ההוראה או איכותה .למותר לומר שעם שוך הסערה נטפל ב"השלמת פערים",
במידה ויהא צורך בכ ך ,כדי למנוע פגיעה בהמשך הלימודים בסמסטר זה עד כדי ביטולו (חס ושלום).
בהקשר זה אנו עומדים בקשר רציף עם הגורמים המוסמכים במועצה להשכלה גבוהה ועם שאר
הגורמים (משרד הבריאות ,לשכת עורכי הדין ,לשכת רואי החשבון ,ואחרים) המטפלים בנושא .לצד
מילוי קפדני של ההורא ות וההנחיות ,אנו עושים כל מאמץ כדי להקל עליכם בימים קשים אלה ,לכם
ולכולנו.

במידה ויש בעיות פרטניות ,הן מטופלות על ידי ראשי החוגים והרכזות .כך גם בנושא שכר הלימוד
המטופל על ידי אגף הגזברות (הודעה מפורטת בנושא נשלחה אליכם בנפרד).
זה המקום להודות לכל אחת ואחד מכם על ההבנה ועל שיתוף הפעולה ,כמו גם לכל אנשי צוות המרכז,
הסגל האקדמי והמנהלי כאחד ,שנרתמו למשימה החשובה.
למותר לומר שהיינו מוותרים ברצון על כל המהלכים שנגזרו עלינו לנוכח התקופה המיוחדת .ועם זאת,
לנוכח האילוצים והנסיבות ,שמחנו לגלות פעם נוספת ,הן בקרב הסטודנטים ,הן בקרב אנשי ההנהלה,
הסטודנטים ,אנשי הסגל  -האקדמי והמנהלי כאחד ,סולידריות וערבות הדדית יוצאים מן הכלל,
ורצון כֵּ ן ואמתי לסייע למרכז האקדמי להמשיך ולפעול כרגיל ,ואף להמשיך את תהליך הצמיחה
והגדילה שלו ,על מנת שיוכל למלא את ייעודו ולהגשים את המטרות שכולנו שותפים להן.
אנו שבים ומאחלים לכל אחד ואחת מכם בריאות איתנה ומקווים שלא ירחק היום ונוכל לשוב למסלול
החיים הרגיל ,בריאים ושלמים.

היו בטוב,
שלכם,

אביעד הכהן
נשיא

יהודה (הודי) ליברמן
מנכ"ל

