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 חברות  וחברי הסגל האקדמי והמנהלי,

 שלום רב,

 

אני מבקש לעדכן אתכם בהחלטות שקיבלנו נוכח העלייה בתחלואה בימים האחרונים. זו אף תלך 

ועלולה להגיע לשיאי תחלואה שלא הכרנו בעבר. מציאות כזו ( על פי הערכות המומחים)ותחריף 

להדגיש כי אנו לשוב ועשויה לחייב אותנו כבר בזמן הקרוב להחלטות נוספות כמתחייב. אני מבקש 

 .ם בקשר מתמיד עם רשויות המדינה ופועלים על פי ההנחיותמצויי

 עם זאת, בשלב זה, תימשך פעילות ההוראה והמחקר בקמפוס כסדרה ועל פי ההנחיות הקיימות.

מסכות בעת השהייה בחללים  עטיית לענדרשת מאיתנו הקפדה יתירה על הנחיות אלו ובדגש 

סגורים וכמובן גם במהלך השעורים, הקפדה על אוורור החדרים ומניעת התקהלויות בתחילת 

 השיעור ובסיומו. אני מבקש להזכיר כי מרבית הקורסים מונגשים ממילא כבר היום לתלמידים.

 לצד זאת:

לעשות כן, תוך יידוע יוכלו  ZOOM –, מרצות ומרצים המבקשים לעבור וללמד לאלתר ב ראשית

 התלמידים ומזכירויות החוגים. במקרה כזה אין לדרוש נוכחות או פתיחה מצלמה מן התלמידים.

 מהשבוע האחרון , נוכח המצב מתבקשים המרצים והמרצות להנגיש הקלטות של השעוריםשנית

ת בשעורים עור בשידור חי. ניתן גם לוותר על דרישות הנוכחוילתלמידים ולא להסתפק בהנגשת הש

 .שנותרו עד לסוף הסמסטר

, יש להימנע מלבצע הכשרות מעשיות שבהן לא ניתן לשמור על כללי מרחק או אוורור של שלישית

 ההכשרה או המעבדה. שיעור המעבדות, גם אם הדבר כרוך בביטול

 עונת הבחינות

חריגים  בשלב זה הבחינות מתוכננות להתקיים באופן פיזי בקמפוס לכלל התלמידים. מקרים

  .יטופלו ויקבלו מענה, כבעבר, ביחידות האקדמיות השונות

קיומן של הבחינות תוך שמירה מקסימלית על ריחוק בין הנבחנים, בתוך את אנו פועלים לאפשר 

 . מיקומןחללים גדולים ומאווררים, ומשום כך עשויים לחול שינויים במועדי הבחינות וב

 לצד זאת:

חלופית במקום מבחן באותם קורסים בהם הדבר מתאפשר וזאת  , מומלץ לקיים הערכהראשית

כדי לפנות חדרי בחינות לטובת קורסים שבהם הערכה חלופית איננה מתאפשרת. כל זאת, תוך יידוע 

   התלמידים ומזכירויות החוגים ולאחר אישור הפקולטה.

 פיקוח חיצונייםואינם נזקקים להשגחה ו ZOOM -, מרצים המעוניינים לבצע את הבחינה בשנית

 אני  לאחר קבלת אישור הפקולטה.ויוכלו לעשות כן, תוך יידוע  התלמידים ומזכירויות החוגים 



 

 

 

 

 

 

 

 

המחייבות פיקוח והשגחה חיצונית דורש היערכות  ZOOMמבקש להזכיר כי מעבר לבחינות 

יש להקפיד על  ,בכל מקרה האפשרות לכך.את לוגיסטית, ובמקרה כזה יש לבדוק למול הפקולטה 

שבמצב רגיל ) הרצאה שונות באותו קורסבקבוצות  םתלמידיידות ולהימנע ממצבים שבהם אח

 ם שונות. רכיים להיבחן בדדרשנ נבחנים באותה הבחינה(

 

 אפשרות אנחנו נמשיך לעקוב מקרוב אחר התפתחות התחלואה ונערכים למגוון תרחישים, כולל 

 .הרחבת השימוש בזום ובהערכה חלופית בבחינות

 

ות ההקפדה על ההנחיות ובדגש על עטיית מסכות ומניעת התקהלויות אני שב ומדגיש את חשיב

בתחילת ובסוף השעורים. אני מזכיר כי בשטח הקמפוס וגם בתוככי המבנים בו ימשיכו לסייר 

. עם זאת במהלך והסטודנטיות סדרנים הפועלים בשיתוף בין האוניברסיטה לאגודת הסטודנטים

ממחויבותו/ה כמורה בכיתה. יש להעיר לתלמידים  עור הדבר מצוי באחריות המרצה, כחלקיהש

 התלמידים אינם נענים לדרישות המרצה.מקרה שמו ביעור או להימנע מלקייואף להפסיק את הש

 

מבקש את הבנתכם ושיתוף הפעולה שלכם בתקופה רגישה ומורכבת זו. אני גם מניח שנאלץ אני 

 אחרי עדכונים אלו.להוציא הנחיות ועדכונים על בסיס יומי וחשוב שתעקבו 

 

 .באיחולי בריאות טובה, יחד נעבור גם את הגל הזה ואלו העלולים לבוא בעקבותיו

 
  ,בברכה

 

 פרופ' אייל זיסר

 סגן הרקטור


