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"ד תשרי, תשפ"א י  

2020אוקטובר,  2  

 , יםיקר ומרצים  מרצות  

אנו מצויים בעיצומה של תקופה מאתגרת במיוחד. מצב ההדבקה והתחלואה של נגיף קורונה מכתיב  

ושינוי תדיר של הנחיות משרד הבריאות מחייב גם אותנו להיערכות מתאימה, לעיתים    מציאות משתנה

  18-ב  כמתוכנןתיפתח ש  ,שנת הלימודים הבאה  לפתיחתבימים אלו אנו נערכים מהיום למחר. 

תחלואה וקיומה הוודאי של שנת הלימודים בצל  המשך הלאור  תשפ"א. תשרי ' בל  , 2020באוקטובר 

הנחיות משרד הבריאות  בכפוף ל, לאורך כל השנה להוראה במתכונת מרוחקת נערכנוהקורונה, 

 . מנגד, אנו נערכים לכל שינוי שעשוי לחול במהלך השנה במתכונת ההוראה ונעדכנכם בהתאם והמל"ג.  

יתקיימו כל פעילויות הוראה או בחינות פרונטאליות בקמפוס וכחלק מהציות  במהלך תקופת הסגר, לא  

 לא תותר כניסה של סטודנטים לקמפוס לצורך הזה.   המתחייב לסגר 

דרך יצירת  תהליך הלמידה,  ל נוכחות הפיזית של הסטודנטים  ה  ה שללתרומת  אנו מודעיםיחד עם זאת,  

  רכיבים מסוימים כי ניתן יהיה לקיים  מקווים  אנו  לפיכך    ;חברתית -אוירה אקדמית וחוויה הסטודנטיאלית  ה

על הנחיות משרד  ושמירה  , תוך התנהלות קפדנית ואחראית  )ברמה שתתאפשר(ההוראה בקמפוס  של  

 הבא:  באופןלקיים את שנת הלימודים תשפ"א    נערכיםאנו לאור שיקולים אלו   הבריאות. 

   באופן מקוון באמצעים דיגיטליים.  תתקייםתהיה אמצעי ההוראה העיקרי ו הוראה מרחוק .1

למרצים בכל הנוגע   קבוצתי או  אישי המרכז לחינוך הנדסי וליזמות ערוך לתת מענה וליווי

. המרצים מוזמנים  במתכונת דיגיטלית קידום הקורסים לו  להתאמת השעורים ללמידה מרחוק 

. כמו  ldfischer@braude.ac.iמפגשים אישיים עם ד"ר דנה פישר שחור  לקביעת  קשר ליצור 

במטרה להרחיב את כלי  כן, במהלך הסמסטר יתקיימו מספר מפגשי הדרכה קבוצתיים 

ההוראה והלמידה הדיגיטליים בקרב המרצים. המרצים מוזמנים לעקוב אחר ההודעות  

 עות על פי הנושאים שיוצעו. ולהירשם להדרכות המוצ

ממוקם מעל  ה , ! האולפן Braude on air - אולפן חדש יחל את פעולתו הקרוב בסמסטר 

בליווי צמוד  ו מתקדמת היאפשר למרצים להקליט תכנים אקדמיים ברמ EF,הספרייה בבניין 

שיעורים  לשדר  כמו כן, ניתן יהיה    .למידההפדגוג ושל צוות מדור הוראה וטכנולוגיות  –של טכנו

לשידור חי ברשתות החברתיות.  ות שידור מצוינת הכוללת גם אפשרות  וכנסים מן האולפן באיכ

אסנת ברגר   , להקלטה או שידור באולפן יש לפנות לראש מדור הוראה וטכנולוגיות למידה 

 . 0523611050נייד באו    osnatb@braude.ac.ilבמייל  

עם  בקורסים מסוימים תיבחן אפשרות לקיים מפגשים פרונטליים  – קורסים פרונטליים  .2

 הרלוונטיות באותו זמן.  אוכלוסיות מסוימות של סטודנטים תחת הנחיות משרד הבריאות 

בהתאם  ,  באופן פיזי בקמפוס תתקיימנה במידת האפשר  והכשרות מעשיות    , הנחיות מעבדות .3

 יגיינה הנדרשים. להנחיות השעה, תוך הקפדה על כללי הריחוק הפיזי והה

 ימשיכו בפעילותן ככל שיתאפשר במסגרת הנחיות משרד הבריאות. מעבדות מחקר  .4

  שיתאפשר   ככל ,  יוגדרו וייועדו לסטודנטים שאינם יכולים ללמוד מהביתאזורי למידה בקמפוס   .5

 . ביקוש  לכך  ויהיה

 שמרו על עצמכם. 

 לכולם,   בריאות איתנהו מועדים לשמחה, חג שמח איחולי 

 פרופ'/ח שרית סיון 
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