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הנדון :מכתב סגן הרקטור – מגיפת האומיקרון  -עדכון מצב נכון ל 2 -בינואר 2022
תלמידות ותלמידים יקרים,
שלום רב,
אני מבקש לעדכן אתכם בהחלטות שקיבלנו נוכח העלייה החדה בתחלואה בימים האחרונים ולאור
הצפי להמשך העלייה במספר החולים המאומתים .אני מבקש לשוב ולהדגיש כי אנו מצויים בקשר
מתמיד עם רשויות המדינה ופועלים על פי ההנחיות.
בשלב זה ,תימשך פעילות ההוראה והמחקר בקמפוס כסדרה ועל פי ההנחיות הקיימות .עם זאת
נדרשת מאיתנו הקפדה יתירה על הנחיות אלו ובדגש לעטיית מסכות בעת השהייה בחללים סגורים
וכמובן גם במהלך השעורים ,הקפדה על אוורור החדרים ומניעת התקהלויות בתחילת השיעור
ובסיומו.
לצד זאת:
ראשית ,קורסים בהם הדבר מתאפשר יעברו לאלתר ללימוד ב–  ,ZOOMתוך יידוע התלמידים.
במקרה כזה בשל המעבר החפוז ל ,ZOOM -לא נדרוש נוכחות או פתיחה מצלמה מן התלמידים
והתלמידות.
שנית ,ביקשנו מן המרצים להנגיש לכלל התלמידים הקלטות של השעורים בשבוע האחרון (למעט
מקרים חריגים) ולא להסתפק בהנגשת השיעור בשידור חי .כמו כן ביקשנו מן המרצים לוותר
באותם קורסים שימשיכו להתקיים בקמפוס על דרישות הנוכחות במפגשים שנותרו עד לסוף
הסמסטר .שיעורי מעבדה והכשרה מעשית ייערכו רק כאשר ניתן לוודא מרחק נדרש בין
המשתתפים ,אוורור החלל והקפדה על עטיית מסכות.
עונת הבחינות
בשלב זה הבחינות מתוכננות להתקיים באופן פיזי בקמפוס לכלל התלמידים .עם זאת וכפי שציינתי,
אנו עוקבים כל העת אחר הנחיות משרד הבריאות והמצב הכללי בארץ ,קשובים לכל הנחיה ועושים
כל מאמץ כדי שעונת הבחינות לא תיפגע.

לשם כך הנחינו את היחידות לקיים את הבחינות תוך שמירה מקסימלית על ריחוק בין הנבחנים,
בתוך חללים גדולים ומאווררים ,ומשום כך עשויים לחול בחלק מן המקרים שינויים בשעות
הבחינות ובמיקומן .במקרים חריגים ,ועל פי התפתחות התחלואה ,ייתכנו שינויים גם במועד חלק
מן הבחינות והודעה על כך תצא מבעוד מועד.
לצד זאת:
במקרים בהם הדבר אפשרי יומרו הבחינות בכיתה בהערכה חלופית ,והודעה על כך תימסר על ידי
צוות הקורס.
אני שב ומדגיש את חשיבות ההקפדה על ההנחיות ובדגש על עטיית מסכות ומניעת התקהלויות
בתחילת ובסוף השעורים .הנחינו את המרצים להפסיק את השיעור או לא לקיימו במקרה
שהתלמידים אינם נענים לבקשה לעטות מסכות.
אני מבקש את הבנתכם ושיתוף הפעולה שלכם בתקופה רגישה ומורכבת זו .אני גם מניח שנאלץ
להוציא הנחיות ועדכונים על בסיס יומי וחשוב שתעקבו אחרי עדכונים אלו.
נמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים והסטודנטיות בעניין.
באיחולי בריאות טובה והצלחה בבחינות .יחד נעבור גם את הגל הזה בשלום.

בברכה,

פרופ' אייל זיסר
סגן הרקטור

