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 כ"ד באדר, תשפ"א
 

 ,שלום האוניברסיטה קהילת

 

 בקו הבריאות. מצויים מקווים ששלומכם טוב, וכי אתם ובני משפחותיכם  אנחנו

האוניברסיטה נאלצו לעבוד מן הבית,  ועובדי מעובדות ורביםותלמידות,  מתלמידים ריק)כמעט(  היה שהקמפוס שנה לאחר

להשלים את מהלך החזרה  בכוונתנו .( של לימודים ועבודהיותר או פחותרגילה ) לשגרהסוף אנחנו מתחילים לחזור  סוף

תחילת סופו של המשבר הבריאותי, הכלכלי והחברתי  הוא שמהלך זהמקווים  אנחנולקמפוס מיד לאחר חופשת הפסח. 

 שחווינו בשנה האחרונה. הקשה 

 תופר לא זו ששגרה מקווים אנחנו מכל יותרשגם לכם.  בטוחיםהחזרה לשגרה, ואנחנו  תחילת עם חגיגיות של הרגשה לנו יש

 ובראשונה בראש –,  נעשה כמיטב יכולתנו על מנת להקל על כולם מקום מכל. בארץ התחלואה במצב החמרה עקב בעתיד

 .האפשר ככל ונוחה רכה שתהיה כךאת החזרה לקמפוס,  –ותלמידותינו  תלמידינו על

 

בזמן הקרוב  תשלחנה המפורטות ההנחיותש בעוד ,לקמפוס החזרההמנחים של  עקרונותה את נבהירהבאות  בשורות

 . נפרדבבקהילת הקמפוס,  ציבור לכלובמידת הצורך, 

הסגול, למעט באזורים ספציפיים שיוגדרו כמתחמים הכניסה והפעילות בקמפוס יתאפשרו במתכונת התו ככלל,  .1

חברתי, שמירת היגיינה מוגברת ועטית  מרחקהדרישות של שמירת  ., כפי שיובהר להלןהפועלים במתכונת התו הירוק

 מסיכות, ימשיכו לחול כמקודם.

: מגבלת חשובשינוי  עם, הורגלנו להבמתוכנת התו הסגול  להתקיים ימשיכו העבודה המנהלית והמחקר בקמפוס .2

 משתתפים בחלל פתוח. 50-ומשתתפים בחלל סגור  20מכאן ואילך על  תעמודההתכנסות 

 : שתי מתכונותב יתקיימוהוראה בקמפוס הלמידה וה .3

 .ספריותב שהותהוראה מעשית, מעבדות הוראה, סדנאות ו יתאפשרו: הסגול התו במתכונת .א

מתחסנים ומחלימים בכתה או באולם, עם רווח של כיסא : תתאפשר למידה פרונטלית של ירוקהתו במתכונת ה .ב

 בשיעורים לצפות יוכלו התלמידים יתר בחלל אחד. משתתפים 300-בין תלמיד לתלמיד, ובכל מקרה לא יותר מ

 .מקוון באופן

 במתכונת התו הירוק.  תתאפשרבאתרי הסעדה,  שהותו כנסיםפעילות אחרת שאינה נכללת בתו הסגול, כגון  כל .4

 – באחריות אגף הנדסה וצוותי הבית בפקולטות – יקבעיכיתות שיפעלו במתכונת התו הירוק הבכניסה לאולמות או  .5

כמו כן יפורטו הכללים לעבודה ולמידה במסגרת  .בלבד בהיר כי הכניסה הינה לבעלי תו ירוקישילוט מתאים אשר 

 התו הירוק. 

 מיוחד דגש שימת תוך, מדורגת תהיה לשגרה החזרה, ותדים/הסגל ולתלמי ות/לחברי סביר הערכות זמן לאפשר כדי .6

 שנה א.  ות/תלמידי של לקמפוס הבאתם על

(, היקף ההוראה לקמפוס להגיע ביכולתם שאין אלו)כולל  תלמידינו לכללאת הלמידה  להנגיששבכוונתנו  מכיוון .7

האחרונים הגדלנו את  בחודשים. להנגשה כזו מתאיםקיים בהן ציוד  אשרהפרונטלית יקבע על פי מספר הכיתות 

. אנחנו ממשיכים גם עתה להגדיל םמן הקורסי ניכרלתת מענה לחלק  לתנווביכמספרן של הכיתות הללו וכבר כעת 

בדבר מתכונת בימים הקרובים  התלמידים/ות. היחידות האקדמיות יעדכנו את כנדרש את מספר הכיתות המצוידות

 רונטאלי.השיעורים אשר צפויים להתאפשר באופן פ
 

 ,שלכם, טובה בריאות ובאיחולי, לקמפוס וקלה נעימה לחזרה בתקווה

 

 פרנק גדי  שטייף מרק  פורת אריאל

  "למנכ   רקטור   נשיא


