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 סטודנטים יקרים שלום רב,

 

 הערכות המכון בתקופת "צוק איתן"הנדון: 

מבצע "צוק איתן" נמשך כבר מספר ימים ואיננו יודעים מתי יסתיים. בימים אלה, בהם אנו מקיימים 
בנוגע חשוב מאוד להישמע להוראות של סמסטר ב' ובחינות של סמסטר קיץ לימודים סדירים 
במכון פורסמה וחשוב שכל באי המכון ידעו היכן אזעקה. רשימת המרחבים המוגנים להתנהגות בעת 

  המרחב המוגן הקרוב ביותר למקום הימצאם. 
 

בקבע ומרותקים לבסיסים.  משרתים םאחרי ,  8בצווי  וכבר גויס שסטודנטים רבים אנו יודעים 
  בנוסף, העורף האזרחי משמש בימים אלה מטרות לירי המשבש את מהלכם התקין של החיים.

ראשית אנו מבקשים שתשמרו על עצמכם!, אנחנו מחכים לכם כאן בסיומו של המבצע ונעשה ככל 
באמצעות פניה לבשמת  יינתן לכם לחיילי מילואים יכולתנו על מנת לקלוט אתכם עם שובכם. הסיוע

  ).ilBosmatst@hit.ac) שלום טוצ'ין.
 

יוצר אצלכם תגובת לחץ או חרדה, אנא פנו אלינו במרכז הנגישות כדי  הביטחוני בנוסף, אם המצב
להפנות אתכם לגורמים טיפוליים מתאימים בתשלום מסובסד. לסייע לכם או שנוכל 

(michalz@hit.ac.il ,yaelm@hit.ac.il) 

 סייע לכם לחזורת טיפולית מתאימהזכרו, זוהי תגובה נורמלית למצב שאינו נורמלי, התערבות 
 לשגרה. 

של חובת הנוכחות בקורסים, ונבקש מהמרצים דחיה בהגשת  את הדרישה  בימים אלה אנו נקל 
 עבודות ותרגילים על פי הצורך עד גמר המבצע.

נדרשים אזעקה בזמן בחינה, כל הנבחנים והמשגיחות  הבחינות מתקיימות כרגיל. עם זאת, בעת 
ת דקות על פי הנחיו 01 -בו כיש לשהות למרחב המוגן, את חדר הבחינה בצורה מסודרת לעזוב 

ן יירשם כי הוא נערך לחדר הבחינה. לנבחנים תינתן תוספת זמן  ועל המבחולשוב פיקוד העורף, 
סטודנטים שלא הצליחו לחזור ולהתרכז בבחינה ונכשלו בה או סטודנטים שהיו  בזמן אזעקה.

 במילואים יהיו זכאים למועד מיוחד. 

ייפגעו בשל המבצע, אנא פנו אלינו שלנו לא סטודנטים ההסטודנטים עושה, ויעשה כל מאמץ ש מנהל
 ואנו נמשיך ונעדכן אתכם במידת הצורך ועל פי התפתחות המבצע.  בכל עניין.

 אני מאחלת לכולנו שהתקופה הזו תסתיים במהרה

 בברכה,

 ד"ר מיכל סלע

 העתק: 

 פרופ' יעקובוב , נשיא

 פרופ' מוטי פרנק, סגן הנשיא

 דב פלג, מנכ"ל
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