
 

 

 

 

 

 

 

 

 2022פברואר  10

 ' אדר א תשפ"בט

 

שנה"ל  –עדכון סגן הרקטור לקראת פתיחת סימסטר ב'  :הנדון

 תשפ"ב
 

 חברות וחברי קהילת הקמפוס,

 

 שלום רב,

 

לחדש במועד זה ם כי בכוונתנו כמסטר ב'. אני מבקש להודיעיחל ס 2022בפברואר  20 -ביום א' ה

לפיכך, מרביתם  מסטר א'.פרונטלית בקמפוס בהתאם למתווה הלימודים של סהאת  ההוראה 

 . יתקיימו כשיעורים בכיתה בנוכחות המרצה והתלמידיםהמכרעת של השיעורים 

תואמת את הנחיות משרד הבריאות. אנו עוקבים כמובן,  מסטרהיערכותנו לקראת פתיחת הס

כמוכם, אחר ההתפתחויות בתחום ואחר דעיכת גל האומיקרון ובמידת הצורך נעדכן את הנחיותינו 

 ואת היערכותנו.

 7-אני גם מבקש לעדכן אתכם בהזדמנות זו כי בהתאם להחלטת הממשלה בוטל החל מיום ב' ה

או  הירוק ת להשכלה גבוהה, ושוב אין צורך בהצגת התוה התו הירוק למוסדוובפברואר מתו

אישור על קיום בדיקת קורונה בכניסה לקמפוס. עם זאת חובה על כולנו להוסיף ולהקפיד על כללי 

זהירות, וכן על ההנחיות המחייבות עטיית מסכות בכיתות ובזמן השהות בחללים הסגורים 

 בקמפוס.

היקפי התחלואה מחייבים זאת, נמשיך להנגיש את כמדיניות כללית, ובמיוחד בתקופה שבה 

 בסמסטר א'. השאיפההשיעורים הפרונטליים לצורך למידה מרחוק באותה מתכונת שבה פעלנו 

שיונגשו בשידור חי בזום ללא  אולם יהיו שיעוריםהיא ששיעורים יונגשו באמצעות הקלטות, 

בדבר שיעורים שיונגשו  . הודעהובלא השתתפות של התלמידים הצופים בשיעורים הקלטה

אנו סבורים שברובם המכריע של  מסר לתלמידים בתחילת הסמסטר. יבאמצעות שידור חי ת

הקורסים, הנגשת הקלטות לצורך למידה עצמית וחזרה על החומר היא בעלת ערך לימודי גבוה 

 לתלמידינו.

 מבוססי דיוןקורסים קטנים או  מעבדות, כמו גם קורסי הכשרה מעשיתאני מבקש להזכיר כי 

)דוגמת סמינר מתקדם( אשר לא ניתן ללמוד אותם ולעמוד במטלותיהם בלא נוכחות פיזית של 

התלמידים, ייערכו בקמפוס באופן פרונטלי, ללא אפשרות למידה מרחוק )היינו שיעורים אלו לא 

יונגשו לתלמידים(. תלמידים בקורסים הללו שהם חולים או מצויים בבידוד מתבקשים לפנות 

 ליחידות לקבלת סיוע ועזרה בהשלמת החומר.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

שיעורים אחרים שהוגדרו בידי היחידות והמרצים כשיעורים שבהם נדרשת נוכחות חובה של ב

התלמידים )והדבר מצוין בידיעונים או בסילבוסים(, רשאי המרצה לבדוק בתחילת כל שיעור 

לא אישור או בלא סיבה נוכחות פיזית של התלמידים ולהרחיק מן הקורס תלמידים שנעדרו ב

מוצדקת אחרת, כמפורט בתקנון. תלמידים המנועים מלהגיע לקמפוס, מסיבות בריאותיות, יפנו 

 באופן אישי למרצה כדי להסדיר היעדרותם. 

ל זה, מועדי ב' ומועדים מיוחדים לכלל הבחינות המיועדות להתקיים לאחר פתיחת הסמסטר, ובכ

 תקיימנה אף הן באופן פיזי בקמפוס.  תשל בחינות מסמסטר א', 

אנו נוסיף לסייע ככל שניתן לתלמידים בסיכון או מנועי חיסון. במידת הצורך יכולים התלמידים 

 לפנות לקבלת הבהרות ומענה למזכירויות היחידות.

מסטר הקרוב יעמוד בסימן חזרה לשגרת הוראה, לימודים ומחקר אני מבקש להביע תקווה כי הס

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

 הישראלית.

לסייע ם ולוועדי הסגל האקדמי על התגייסות והסטודנטיות אני מבקש להודות לאגודת הסטודנטים

 לנו ולכם במשימה שנטלנו על עצמנו.

 

 

 בברכה,

 

 

 פרופ' אייל זיסר

 סגן הרקטור


