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 ' אלול תשפ"אט

 
 

 עדכון לימודים בתקופת קורונה -מכתב סגן הרקטור הנדון: 

 

 
 סטודנטיות יקרות, סטודנטים יקרים,

מכתבנו זה מוצא אתכם בשלב ההיערכות לקראת שנת הלימודים הבאה ובהתמודדות עם תחלואת 

 בבריאות טובה.הקורונה. אנחנו מקווים שאתם ובני משפחותיכם נמצאים 

אנו מבקשים לעדכן אתכם מראש על פתיחת שנה"ל הקרובה בתקווה שהדבר יקל על היערכותכם. 

 בנוסף, נבקש לעדכנכם בדבר הנחיות הקורונה האחרונות.

בניסיון לבלום את ההתפשטות המחודשת של נגיף הקורונה, משרד הבריאות עדכן מספר תקנות  .1

 החלות על המוסדות להשכלה גבוהה.

תחילת שנת הלימודים, אלא אם ועד ל 18/8/2021 מחר, יום ד'החל מהלן הנחיות האוניברסיטה ל

 :עדכונים קודם האוניברסיטה תפרסם

, מבחנים, הכשרות ההשתתפות בשיעורים - מפוס תהיה על פי התו הירוקכניסה לתלמידים לקה

מחוסנים בעלי תו ירוק )מותרת רק לתלמידים מעשיות, מעבדות, מעבדות מחקר וכל פעילות אחרת 

תוקף הבדיקות: בדיקות . עדכניתאו בעלי אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה  (ומחלימים

PCR הכניסה לאוניברסיטה שעות.  24-שעות. בדיקות מהירות ) אנטיגן ( תקפות ל 72-תקפות ל

בבדיקת קורונה  אישור על תוצאה שליליתאישור תו ירוק באפליקציית רמזור או תותר רק בהצגת 

בבקשה שימו לב שלא ניתן  . , לשומר בשער האוניברסיטה.דית, בצירוף הצגת תעודה מזההימי

 יהיה להיכנס לאוניברסיטה דרך הקרוסלות.

 

 (.בחינות)כולל כסדרן בקמפוס  תכל הפעילויות מתקיימו

 יש לעטות מסיכה בכל זמן השיעור / הפעילות. 

 יש להקפיד שהמרחק בין איש הצוות לבין התלמידים לא יפחת משני מטרים.

 ההנגשה לקורסים בקיץ תהיה כפי שהייתה עד כה.

בשנת הלימודים הקרובה ההוראה תתקיים פיזית בכיתות ולא מרחוק ) בכפוף להוראות 

מנה תקנות שתגבלנה את הסטודנטים להגיע לאוניברסיטה עקב סקרה שתפורמב המשלה (.

, השיעורים יונגשו ללמידה ) לדוגמא, הגבלת מספרי התלמידים בכיתות ( מצב התחלואה

) מודל ( או שידור חי על ידי גישה לחומרים מוקלטים ומודפסים דרך אתר הקורס מרחוק 

חל איסור לצלם, להעתיק, להקליט או להפיץ כל חומר מחומר  יה.ימהכיתה שיאפשר צפ

 הקורס. הפרה עלולה להביא להעמדה לדין משמעתי.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

לקמפוס ולחוות את הלמידה האישית. מניסיוננו ומחוות אנו מבקשים לעודד אתכם להגיע 

דעת של תלמידים רבים בשנה האחרונה, הגעה לקמפוס יוצרת למידה איכותית ומשלבת 

ושהיה ולימוד בספריות,  פגישות עם חברים לספסל הלימודים, שיחות עם מורים ועמיתים

 ממגוון של פעילויות תרבות וחברה. ליהנותולבסוף, היכולת 

 

ההתנהלות בשגרת הקורונה מוכתבת על ידי משרד הבריאות וההנחיות משתנות בהתאם להיקף  .2

התחלואה ורמת הסיכון. מציאות זו מקשה על עמידה בתכנון המקורי של שנת הלימודים 

ובסבירות גבוהה אף עלולה להשתנות במהלכה. לפיכך יהיה עלינו לערוך התאמות מתבקשות 

סס על הניסיון שצברנו מההתנהלות בשנה החולפת. אנו נערכים בזמן אמת בהתאם למצב ובהתב

מראש לכל מצב כך שנוכל לשנות את ההתנהלות בהתאם. נעדכן אתכם שוב במהלך השבועות 

 הקרובים לגבי התאמות והיערכויות נוספות.

 

שמחייבים נוכחות פיזית במקרה של סגר, יועברו כל השיעורים ללמידה בזום, מלבד קורסים 

 מעבדות והתנסויות. כדוגמת

אנו מבקשים להודות לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות שנמצאת איתנו בקשר רציף ופועלת 

לטובת אוכלוסיית הסטודנטים והסטודנטיות במהלך תקופה מאתגרת זו. בנוסף, נבקש להודות 

ים על מנת שהפעילות וההוראה בקמפוס תמשיך להתקי לכל הסגל שנרתם לסייע ולמצוא פתרונות

 בצורה הטובה ביותר.

 

 

 בברכה,

 

 פרופ' אייל זיסר

 סגן הרקטור

 

 

 


