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 לפתיחת שנת הלימודים התשפ"בהנחיות 

 

 : מכללת אורנים תפעל על פי הנחיות התו הירוק ,בהתאם לתקנות

 

לחברי סגל, לשותפי הקמפוס ולכל הנכנסים תתאפשר רק  ,הכניסה לקמפוס לסטודנטים .1

  ירוק:התו ה על פי מתווה

 ;)למחוסנים או מחלימים( באמצעות אפליקציית רמזור עדכני אישור תו ירוק .א

בצירוף הצגת השעות האחרונות,  72מ  PCRמבדיקת אישור על תוצאה שלילית  .ב

 תעודה מזהה;

 . אישור כאמור בסעיף ב' -לעניין אדם מנוע חיסון  .ג

יש להקפיד על עטית מסיכות ועל  המתקיימות בתוך מבנים בקמפוסבכל הפעילויות  .2

 שמירת מרחק ככל שניתן.

 . לפי התו הירוק יתקיימו גם הם יצירה וסדנאות ותמעבדשיעורי  .3

 הספרייה תהיה פתוחה בשעות הקבלה המפורסמות באתר על פי נהלי התו הירוק.  .4

יש להציג למנהל המוסד או למי מטעמו אישור תו  בהתנסות המעשית במוסדות החינוך: .5

 סד.שעות לכל היותר לפני כניסתו למו 72ירוק או תוצאה שלילית בבדיקה שבוצעה 

. יודגש על פי נוהל היעדרות קייםאו שחלילה חולה, יתנהל בבידוד שצריך לשהות סטודנט  .6

  . השיעורים שמתקיימים בקמפוסחברי סגל לא יחויבו לצלם או לשדר סינכרונית את כי 

 הקפיטריה וחנות 'מחודדים' יפעלו על פי ההנחיות הרלבנטיות של משרד הבריאות.   .7

  כללי התו הירוק. קבלת קהל תתקיים על פי  .8

אנו מקווים שבתוך מס' ימים יסתגלו כל . נהלי הכניסה מפורטים בתיבה האפורה בהמשך .9

 ויתאפשר לכולנו לנהל שגרת לימודים נעימה. ,באי הקמפוס לסדרי תנועה אלה

 

 

 חלפו שישה חודשים ממועד החיסון השני, מי שעבור שימו לב, כי 

 3.10.21 - התחסן במנה השלישית התו הירוק יפוג ב וטרם 

, לפני פתיחת שנת הלימודיםקוראים לכל מי שטרם התחסן לעשות זאת  נו א

 .ולחסוך לעצמו את הצורך בבדיקות שוטפות

 

 בברכת שנת לימודים מוצלחת,

 הנהלת אורנים

 



 ;נוהל הכניסה לקמפוס תחת הנחיות התו הירוק  

ולא יצטרכו להיבדק שוב בכניסה לכיתות  פעם אחת בכניסה למכללהכל הנכנסים לקמפוס ייבדקו .1

בבדיקות קורונה אלא בבדיקת  אין מדוברהלימוד או למשרדים במהלך יום הלימודים. יודגש כי 

 השעות האחרונות. 72מ  PCRתעודת התחסנות, תעודת מחלים או בדיקת תו ירוק, 

עמדות בדיקה להולכי רגל,   מוצבותבתוך שטח הקמפוס במרחק של כמה עשרות מטרים מהשער .2

 לא ניתן יהיה להיכנס לשטח הקמפוס מבלי לעבור בעמדת בדיקה מתאימה.ובנפרד לכלי רכב. 

שתעיד על כך שיש להם תעודת מתחסן בתוקף.  במדבקת חלוןנכנסים המגיעים עם רכבם יצוידו .3

 ה על שמשת כלי רכב תאושר כניסתו ללא בדיקה נוספת. לאחר הדבקת המדבק

למדבקה הקבועה שעל שמשת רכבם. המדבקה  שתתווסףאנשי הסגל יקבלו מדבקה מיוחדת .4

המיוחדת תימסר לכל איש סגל באופן אישי לאחר שיציג תעודת מתחסן או תעודת מחלים )נוהל 

 .נפרד(בהחלוקה המפורט יישלח 

נס עם רכבם למכללה יצטרכו לרכוש מראש מדבקת חניה חדשה סטודנטים המעוניינים להיכ .5

של תעודת מתחסן או תעודת  הצגה פיסיתשאותה הם יקבלו בעמדות חלוקה בקמפוס לאחר 

 .)פרטים נוספים יופצו בנפרד( 6.10.21מחלים. את המדבקות ניתן יהיה לאסוף החל מיום ד', 

מהתעודות שהוזכרו לעיל(, יוכל להיכנס  )ללא אחת PCRמודגש כי מי שיגיע עם תוצאות בדיקת .6

 . רגל ךלמכללה כהול

באופן קבוע, יידרש לרכוש מראש  תלושי חניה חד יומיים.  PCRמי שיבחר להציג תוצאת בדיקת  .7

 הנחיות מפורטת בעניין זה ישלחו בנפרד.

רכב ליד בכלי רכב מורשי כניסה )עם מדבקות(, יצטרכו לרדת מכלי הכנוסעים מי שיגיעו  –חשוב ! .8

 השער, ולהיבדק בעמדות הבדיקה של הולכי הרגל.

 לעיל. 1לא תותר כניסה לקמפוס למי שלא יחזיק ברשותו את אחד המסמכים המפורטים בסעיף .9

 

 ללימודים; נוהל הכניסה למכללה בשבוע הראשון

בשער הכניסה. למרות שנעשה ככל יכולתנו על מנת להקל  עומס גדול מאדבשבוע  הראשון ללימודים צפוי 

על העומס הזה, צפויים להיווצר ליד השער תורים ארוכים של כלי רכב בשעות הראשונות של היום. על כן 

 מומלץ מאד לנקוט בצעדים הבאים:

 להקדים לרכוש ולאסוף את תוויות החניה עוד לפני יום פתיחת שנת הלימודים..1

ימודים להשתדל לשתף נסיעות על מנת להקטין את הלחץ בשער, או לחילופין בשבוע הראשון לל.2

 להשתמש בתחבורה ציבורית.

 למגיעים ברכבם מומלץ מאד להקדים את הגעתם למכללה בחצי שעה לפחות..3

הנוהגים ברכב השוהים בתור מתבקשים להתאזר בסבלנות ולהימנע מצפירות. מומלץ  להצטייד .4

 מראש במי שתיה ונשנושים.

 הולכי הרגל מתבקשים להכין מראש את המסמכים הנדרשים כדי לקצר את משך הבדיקה..5

 

 תעודת מחלים או אישור זכאות לתו ירוק ניתן להדפיס בקישור:  - למעוניינים

/info-pass-s/green.gov.il/directivehealthhttps://corona. 

https://corona.health.gov.il/directives/green-pass-info/

