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 "ב ניסן, תשפ"אי

 2021מרץ,  25

 נרחב –ר"ת סגל אקדמי  אל: 

 נרחב  -ר"ת סגל מנהלי                 

 ציבור הסטודנטים והסטודנטיות

 כאן 

 

 שלום רב, 

 שנה"ל ה'תשפ"א ,'ב בסמסטרבקמפוס לימודים חזרה לעדכון בדבר הנידון: 

 , לאחר חופשת הפסח.4.202104.0אנו שמחים לעדכן בדבר חזרה ללימודים בקמפוס, בתאריך 

 . 'תו הירוק'ההנחיות לרבות  ,שונותמגבלות והנחיות בלבד, תחת  חלקיתבחזרה  מדוברלעת עתה, 

בשנה א' ללימודיהם. פרט לכך, , 'תו ירוק'בעלי  של סטודנטים לתואר ראשון ושני חלקיתבשלב ראשון, תתבצע חזרה 

 למעט, ZOOM-הנוכחית, קרי הוראה מקוונת באמצעות ה ממשיכים להתקיים במתכונתה'תשפ"א  הלימודים בסמסטר ב'

 .)'תו סגול'( כגון מעבדות וסדנאות מעשייםלימודים לקורסים 

 :בדבר אופן הלימודים בקמפוס והנחיות כלליותלהלן פרטים 

 הוראה בשטחי הקמפוס:

 תו ')בעלי  ותלכיתהמגיעים  הוראה עבור סטודנטים היברידיות המאפשרות בכיתות , רובם, הלימודים יתקיימו

 .מרחוקהלומדים  סטודנטיםו בלבד( 'ירוק

  .בקישור זה 'היחידה להוראה מתוקשבת'באתר למצוא  ניתןמידע באשר לכיתות אלו ותפעולן 

 בנוסף, שיעורים אלו יוקלטו עבור סטודנטים כפי שהיה נהוג עד כה.

 ההוראה בתפעול עמדות המחשב )ההיברידיות והלא היברידיות( הוקם צוות טכני  סגללצורך תמיכה וסיוע ל

 :עבורהסיוע יינתן  .תומערכות מידע( והיחידה להוראה מתוקשבמוקד התמיכה לסגל )אגף מחשוב משותף ל

 הפעלה ושימוש בכיתות המחשב ההיברידיות בקמפוס. -

 טיפול בתקלות בכל ציוד המחשוב בעמדות ההוראה בכיתות. -

 והפעלתם כעמדה מקוונת. All in Oneסיוע בעמדות מחשב  -

 . מרצה בכיתותדף מידע לעבודה בעמדות  -ניתן להיעזר במוקד התמיכה לסגל, לפרטים כנסו ל

  הודעה בדבר שיבוץ  .החוגים קיבלו הודעה בדבר –בהתאם למתווה לעיל, שובצו קורסים לכיתות ההיברידיות

במספר מקרים מועט ביותר,  גם באפליקציה ותכלול פרטים על מיקום הכיתות. יות/הקורסים תצא לסטודנטים

סיוע  יםבדבר ומקבל יםמיודע המרצים בהם כיתת הלימוד אינה יכולה להכיל את כלל הסטודנטים בו זמנית, 

  .פרטני בחלוקת הסטודנטים לקבוצות הגעה לקמפוס

 ים י, ללמוד במרחבי הלימוד העצמא'תו ירוק'ם סטודנטים בעלי השתתפות בשיעור פרונטאלי רשאי לפני ואחרי

  ניברסיטה בעזרת מחשביהם האישיים.באו

  תו ה'ובהשתתפות כל הסטודנטים ולא רק לבעלי  20משתתפים של עד  במספרלימודים מעשיים ימשיכו להתקיים

 .)לפי הנחיות 'תו סגול'( 'ירוק
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 הנחיות כלליות: 

  תו 'הכניסה אליהם אפשרית רק לסטודנטים בעלי ר שאבניינים,  פרבמסהאוניברסיטה הגדירה אזורים ירוקים

 .'ירוק

  בשטחים הציבוריים.בין הנוכחים בשטח )מכל צד( לפחות מטרים )שני(  2יישמר מרחק של 

  ית/לסטודנט ית/סטודנטשל כיסא בין  מרווחבכיתות הלימוד ההיברידיות ישמר. 

 .הפעילות לא תכלול מגע בין המשתתפים 

  המשתתפים יעטו מסכות.כלל 

  אמצעי חיטוי.ב יצוידואזורי הלימוד 

 משתתפים 50יתקיימו במגבלת  טיולים וסיורים. 

  קבוצות קבועות. 4בטלה מגבלת המפגש עם עד , 'תו ירוק' יבעל יםמרצצוות/ אנשיעבור 

  שיוצב בקמפוס.שילוט הלהוראות הסדרנים ולהנחיות  עלהישמיש 

 

 :לפי 'תו ירוק' מרחבי למידהלהלן רשימת 

 

 כיתה קומה בניין

 חינוך
3 363  

4 402 

 ראשי

700 714 - 726 

600 611 - 622 

500 

562 ,564 ,565 

570 - 573 

575 - 577  

 רבין
5000 

5001 - 5009 

5013 - 5015 

6000 

6001 - 6004 

6010 - 6013 

 4 דרגהמ

4041 ,4043, 

4045 ,4046 

2 2007 
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 בריאות והצלחה לכולנו.

 בברכה,      

 

 פרופ' דורון קליגר                   פרופ' גוסטבו מש

 דיקן הוראה          הרקטור       

 

 

 

 העתק: 
 פרופ' רון רובין, נשיא

 פרופ' גור אלרואי, רקטור נכנס
 מר ברוך מרזן, סגן נשיא ומנכ"ל 

 ד"ר שרון לינק, המזכיר האקדמי 
 גלבוע, ראש אגף מינהל תלמידים -גב' טלי קרטש

 מר איל אופיר, ראש אגף תפעול 
 גב' איילת ענתי, מנהלת מחלקת בטיחות וגהות 

 גב' סיון קורן, יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות
 נרחב  –ר"ת חברי סגל אקדמי 

 ר"ת ראשי מינהל 
 ר"ת עוזרים מנהליים לראשי החוגים 
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