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 תלמידות ותלמידים יקרים,
 
 

 אף הוא כקודמו, בצל מגפת הקורונה. ,סתיים השבועשל שנה"ל תשפ"א י הסמסטר הראשון
 

ידע וחוויה אקדמית מיטבית באמצעות   עניק לכםלה ,ועל בסיס לקחי השנה שעברה ,נערכנו מבעוד מועד
 כי עמדנו במשימה מאתגרת זו. הוראה מקוונת, ואני משוכנע, גם על סמך חוות הדעת שקיבלנו מכם,

 
ברור עם זאת, כי הקשיים להם גרמה המגפה, בכל תחומי החיים, השליכו על חווית הלימודים, ובפרט שמדובר 

לצערנו, לא עלה בידינו לממש את מתווה בנוסף, אנו מצויים במשבר. , בה כבר בשנה קלנדרית שלמה
פעלנו  טעימה מן החיים האקדמיים והלימודים בקמפוס.הלימודים לתלמידים החדשים שנועד להעניק להם 

עם ראשי וירטואליים כדי להעניק מענה לתלמידים באמצעות מפגשי היכרות ומפגשים שוטפים עם זאת 
 ם היועצים.היחידות וע

 
אנו מבקשים להודות לאגודת הסטודנטיות והסטודנטים העומדת עמנו בקשר רציף, מייצגת אתכם נאמנה, 
ופועלת יחד עימנו כדי להבטיח כי הלימודים ימשכו כסדרם, וכי ציבור הסטודנטים יקבל מענה מיטבי ומלא 

 ככל הניתן לצרכיו ולבקשותיו.  
 

להדגיש כי האוניברסיטה אינה קופאת על שמריה. אנו שוקדים על פיתוח תכניות הלימודים שלנו, ועל  חשוב
. גם המרכיב הדיגיטלי, אשר חלק מאתנו התנסה בו במסגרת הלמידה המקוונת, פתיחת תכניות לימוד חדשות

את נושא  כדי לקדם גם מתוכנן לעבור השבחה ולהשתלב בתכניות הלימודים שלנו בעתיד. בנוסף, אנו פועלים 
 הבינלאומיות, הגיוון בקמפוס ועוד.

 
 אנו ניצבים עתה בפני עונת הבחינות של הסמסטר. 

זאת, תוך הקפדה על טהר שניתן בהערכות לקראת הבחינות, אך  השתדלנו כמיטב יכולתנו להקל ככל
ואף מצוי בראש סדר . אני יודע כי הדבר חשוב לכם, הבחינות במטרה להבטיח את מהימנותן ואמינותן

, שתשרת אתכם שגכם ויכולתכם ולזכות בהכרה על הישגים אלולבטא את הי העדיפויות, וכי אתם מבקשים
 בהמשך הדרך.

 
 ועל חזרה לשגרה. שאנו כבר רואים בקצה המנהרה, מלמד על יציאה קרבה מן המשבר תקווה, כי האוראנו 

במהלך זה של שנת הלימודים הנוכחית )לקראת האם עוד איננו יכולים עדיין לעדכן מתי ואם הדבר יתרחש, 
כשהדברים יתבהרו,  דמיה"ל הבאה. אנו נעדכן אתכם כמובן רק לקראת סמסטר הקיץ ושנ ,או שמא ,סיומה(

 ל הנחיות והיתרים מרשויות המדינה.ולאחר שנקב
 

 ת טובה.לאחל לכם הצלחה בבחינות והמשך שנת לימודים פורייה, ובעיקר בבריאו יםמבקשאנו 
 
 

 בברכה,
   

 פרופ אייל זיסר                                                     פרופ' מרק שטייף 
 רקטור                                                                   סגן הרקטור 


