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 עדכון סגן הרקטור לרגל פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב: הנדון
 
 

 ,יקרים ותלמידות תלמידים
 
 

בישורת  מצוייםהאקדמית החדשה תשפ"ב, ועומדים בפתחה של שנת הלימודים אנו גדולה בהתרגשות ובציפייה 
לימודים שנת כולכם בברצוני לברך את תלמידינו החדשים בברכת הצלחה ואת  ערכותנו לקראתה.יהאחרונה של ה

 . הופור המהנ
 

למרות צילה הכבד של מגפת הקורונה המאלצת אותנו  שנת הלימודים תיפתח כמתוכנןשמכך שואבים עידוד אנו 
 להתנהל ולקבל החלטות במציאות של אי ודאות. 

 
בכוונת האוניברסיטה לקיים הוראה פרונטלית אני מבקש לשוב ולהדגיש כי כפי שכתבתי אליכם במכתבי הקודם 

  .מרצה והתלמידיםבכיתה בנוכחות היתקיימו כשיעורים . לפיכך, מרביתם המכרעת של השיעורים בקמפוס
 יהוחו לכם להעניק רצון גם אלא, למסלולה, האקדמית זו גם, חיינו שגרת את להחזיר במאמץ רק מדובר אין

פרונטלית הליבה של האוניברסיטה היא בהוראה . פשרותוללא  ויתורים בלא - כאחת ואישית לימודית – אקדמית
 אקדמי שיחבעלת תרומה לדיאלוג ולאינטראקטיביות ומייצרת בצוותא, לימודים מסורת של בטאת מהבקמפוס 

בקמפוס מחזקת את המרקם הלמידה המשותפת עצמם. בינם לבין ישיר בין המורה לתלמידים ובין התלמידים 
 עצמה אישית וחברתית.הבקמפוס ותורמת ל סטודנטיאלי-החברתי

 
 אחר, כמוכם, כמובן עוקבים אנו .הבריאות משרד הנחיות את תואמתלקראת שנת הלימודים החדשה  היערכותנו

 .היערכותנו ואת הנחיותינו את נעדכן הצורך ובעת המגפה עם ההתמודדות בתחום ההתפתחויות
 

. כניסה לקמפוס והגעה לכיתות הלימוד, לספריות למעבדות ועוד, קמפוס האוניברסיטה הוגדר כמרחב תו ירוק
על פי הנחיות שתוקפו  ה שלילית בבדיקת קורונהתוצאעל אישור בהצגת מחייבת את כולנו בהצגת תו ירוק או 

 .מסכות עטייתבת ייחמהלימודים בכיתות והשהות בחללים הסגורים בקמפוס  .משרד הבריאות
 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות אנו מחויבים להנגיש למידה מרחוק באותם הקורסים שבהם למידה מרחוק 
אנו . (להגיע לקמפוסמעבור תלמידים שאינם בעלי תו ירוק ושלא עברו בדיקת קורונה ולפיכך מנועים ) מתאפשרת

תרומה משמעותית תתרום לתלמידים סבורים עם זאת כי הנגשת הקלטות מן השיעורים היא בעלת ערך לימודי ו
 לכלל ציבור התלמידים.ננגיש אותן ומשום כך 

 
חי הקלטות, יהיו גם שיעורים שיונגשו בשידור  באמצעותלמרות שככלל, השאיפה היא ששיעורים יונגשו , עם זאת

   בזום ללא הקלטה. הודעה בדבר שיעורים שיונגשו באמצעות שידור חי תמסר לתלמידים בתחילת הסמסטר. 
 

)דוגמת סמינר  קורסים קטנים מבוססי דיוןאו  מעבדותגם , כמו קורסי הכשרה מעשיתאני מבקש להדגיש כי 
באופן , ייערכו בקמפוס של התלמידים לא נוכחות פיזיתבניתן ללמוד אותם ולעמוד במטלותיהם אשר לא מתקדם( 
. כלל קורסים אלו יתקיימו על פי )היינו שיעורים אלו לא יונגשו לתלמידים( מרחוקלמידה , ללא אפשרות פרונטלי



 

 

קבלת סיוע ועזרה בהשלמת תלמידים חולים או המצויים בבידוד מתבקשים לפנות ליחידות ל מתווה התו הירוק.
 החומר.

 
)והדבר של התלמידים כשיעורים שבהם נדרשת נוכחות חובה בידי היחידות והמרצים בשיעורים אחרים שהוגדרו 

של התלמידים ולהרחיק וכחות פיזית עור נירשאי המרצה לבדוק בתחילת כל ש(, בידיעונים או בסילבוסיםמצוין 
תלמידים המנועים מלהגיע  סיבה מוצדקת אחרת, כמפורט בתקנון.או בלא  ו בלא אישורשנעדר יםלמידתמן הקורס 

לקמפוס בשל היעדר תו ירוק או אי ביצוע בדיקת קורונה, יפנו באופן אישי למרצה כדי להסדיר היעדרותם. במקרה 
 באמצעות הקלטות או בשידור חי. –כזה, יונגשו השיעורים ללמידה מרחוק כמתואר לעיל 

 
חלק מהקורסים יועברו לבחון ולקדם שיטות הוראה אלטרנטיביות, וללא קשר לאילוצי הקורונה,  נומתוך שאיפת

פירוט באופן מקוון, וחלקם יכילו מרכיבים דיגיטליים, סינכרוניים ואסינכרוניים, לצד ההוראה ההיברידית. 
 הקורסים הללו מופיע בידיעונים שפרסמו היחידות השונות.

 
בראש ובראשונה על ידי קיום של לסייע ככל שניתן לתלמידים בסיכון או מנועי חיסון ואנו נערכים בנוסף לכך, 

לקבלת הבהרות ומענה למזכירויות התלמידים לפנות יכולים בעבורם. במידת הצורך של תו ירוק סביבת לימודים 
 היחידות.

 
לימודים ומחקר שיאפשרו כי השנה הקרובה תעמוד בסימן חזרה לשגרת הוראה, אני מבקש לשוב ולהביע תקווה 

 לכולנו לשקם את קהילת הקמפוס שלנו, המהווה נדבך חשוב בבניה של החברה הישראלית.
 

 לסייע לנו ולכם במשימה שנטלנו על עצמנו.ה אני מבקש להודות לאגודת הסטודנטים על התגייסות
 

 
 יה ומוצלחת, יבברכת שנת לימודים פור

 באיחולי בריאות
 טובהובברכת גמר חתימה 

 
 
 

 פרופ' אייל זיסר
 סגן הרקטור


