
גוריון בנגב,-קהילת אוניברסיטת בןל

שנת הלימודים הקרובה תיפתח כסדרה, ב-18 באוקטובר 2020, ל' בתשרי תשפ"א. היות וכבר ברור לכולנו 
ששנת הלימודים תתקיים בצל נגיף הקורונה, הנהלת האוניברסיטה בוחנת מספר מתווים, בהתחשב בהמשך 

התפשטות הנגיף וההנחיות של משרד הבריאות.  

חזרה של סטודנטים לעיר ולקמפוס, תוך הקפדה על  שיאפשרואנו מוצאים חשיבות יתרה בהשקעת משאבים 

תוך בהתנהלות אחראית  ,אנו מאמינים כיהנהלים ועשיית כל שביכולתנו על מנת למגר את התפשטות המגיפה. 

דאגה לבריאותם של כלל הבאים בשערי הקמפוס, ומתוך הכרה בחשיבות הנוכחות הפיזית באוניברסיטה לחיים 

החוויה הסטודנטיאלית וליצירת אווירה אקדמית תוססת ומפרה, ניתן לקיים שנת האקדמיים, תהליך הלמידה, 

 . לימודים משולבת

גוריון בנגב שואפת לקיים -מתוך תקווה שעד אוקטובר שגרת הקורונה תהיה יותר יציבה וברורה, אוניברסיטת בן

 במתווה הבא: תשפ"אאת שנת הלימודים 

ומחקר הוראה

פי הנחיות משרד הבריאות והתו -להיכנס לכיתת לימוד לשיעור פרונטלי תיקבע עלכמות הסטודנטים שיוכלו 

 סטודנטים 20 . אנו מקווים שיותר לנו לערוך שיעורים פרונטליים בהגבלה של הסגול תוך שמירה על ריחוק פיזי

ת יש לקחת בחשבון שעד תחיל .את מערכת השעות לשנת הלימודים הקרובהמכינים אנו  ובהתאם לצפי זה

וההנחיות שנקבל ממשרד  השנה עשויים להיות שינויים בהתאם לתמונת המצב הלאומית במלחמה בקורונה

 . הבריאות

בתואר הראשון והשני, הלימודים יתקיימו באופנים הבאים:

 קורסים בהם רשומים עד באוניברסיטה באופן פרונטלי אפשר קיום בכוונתנו ל – קורסים פרונטליים מלאים

 סטודנטים.  20

 המרצה יעביר את השיעור בכיתה , סטודנטים 20-קורסים בהם רשומים יותר מב – הוראה היברידית

סטודנטים שירצו  שאר הסטודנטים בקורס יצטרפו לשיעור באמצעות הזום.. סטודנטים 20בנוכחות של עד 

בכיתה יתבקשו להירשם מראש באמצעות אפליקציה ייעודית. הוראות לגבי הורדת האפליקציה פיזית להיות 

עשרות רבות של בזכות תתאפשר היברידית ההוראה הוהשימוש בה יועברו סמוך לתחילת שנת הלימודים. 

 מצלמות עם יכולת שידור ברשת. לשתחוברנה כיתות 

 היברידי יתקיימו באופן מקוון באמצעות תוכנת זום. אופן בלקיימם  יהיהלא ניתן שקורסים  – הוראה מקוונת

ופורומים בנושאים הקשורים להוראה הוראה בזום שונה באופייה מהוראה פרונטלית, הדרכות המאחר ו

 ולימוד והלימוד המקוונים נערכים בשיתוף עם סגל המרצים במטרה לשפר את חווית הלמידה המקוונת.

 תתקיימנה באופן פרונטלי, תוך הקפדה על שמירת ריחוק פיזי ועל  מעבדות, סדנאות והכשרות מעשיות

 כללי הבטיחות.

  מצב התחלואה והנתונים לגבי התפשטות הנגיף לא יאפשרו הגעה פיזית לאוניברסיטה, אנו נקיים את אם

 (. ףהלימודים במתכונת מקוונת מלאה, בדומה לסמסטר ב' )תש"

  עצמי מקוון עם שמירה על ריחוק פיזי כדי לאפשר גישה למפגשים יוגדרו מרחבים ללימוד ברחבי הקמפוס

 המקוונים ולסטודנטים שאין להם יכולת ללמוד מהבית. 

.תלמידי המחקרהמחקר ימשיך כמתוכנן, לרבות פעילות חקר של חשוב לנו להדגיש ש

רים ברחבי העיר. במעונות הסטודנטים ובין במגורים אחאם אנו מעודדים את הסטודנטים להשתקע בעיר, בין 

 אנו מבקשים להדגיש: המעונות הם חלק מהאוניברסיטה וחלות עליהם כל הנחיות התו הסגול. 



                               

 

 

 וחיי קמפוס מערך בדיקות לגילוי הנגיף

, המבוססות על לגילוי הנגיף לבאי הקמפוס אנונימיות וולונטריות בדיקות קייםאפשרות ל בוחנתהאוניברסיטה 

 ( בנשאי הווירוסspikesעליה )ולהתריע בפני  אפידמיולוגית לסקירה. הבדיקה נועדה פיתוחים של האוניברסיטה

 בנגב גוריון-קהילת אוניברסיטת בן כל חבריעל בריאות אנו מקווים לחזק את השמירה בכך . במרחב שלנו

 בהתחשב במגבלות הקורונה. ,ולאפשר פעילות שוטפת בקמפוס

את שאינו מחליף מערך הבדיקות יפעל בנוסף לחובת הצהרת הבריאות של כל אדם הנכנס לקמפוס וכמובן 

. אדם שצריך להיות בבידוד או שיש לו סימפטומים המאפיינים את המחלה והערבות ההדדית האחריות האישית

 .ים של האוניברסיטהמתבקש שלא להגיע לקמפוס

הלומדים  תותר רק לעובדים ולסטודנטיםאליה לשמור על בריאותם של באי האוניברסיטה, הכניסה כמו כן, על מנת 

והממונה  יחידת הביטחוןמול  לקמפוסכל כניסה של אורחים לתאם מראש מתבקשים הנכם  .בנגב גוריון-בןאוניברסיטת ב

 (דף העדכונים באתרפרטים נוספים ניתן למצוא ב) במוסדעל הקורונה 

 למחקר ולימוד במגבלות של התו הסגול ,תהיינה פתוחות לקהל הספריות. 

 פעלו במסגרת התו הסגולבי הקמפוס יברח קפיטריות . 

  בתיאום עם האוניברסיטה ולפי  חברתיות בתוך הקמפוסלפעילויות תכנית  בונההאגודה הסטודנטיאלית

 .במרחבים פתוחים יתקיימוהנחיות משרד הבריאות. אירועים 

  שתהיינה בתוקףבהנחיות יעמדו אם יתקיימו ישיבות וכנסים, סמינרים מחלקתיים. 

 

 מענה לסטודנטים בקבוצות בסיכון

פרטני סטודנטים הנמצאים בקבוצות סיכון והחוששים להגיע לקמפוס יקבלו מענה , כהשפעלנו עד  כפי

ט אקנלפנות לדי אנו מבקשים מסטודנטים שבקבוצות סיכוןשיאפשר להם להמשיך בלימודיהם בצורה מיטבית. 

 ם.לבניית המתווה הנכון עבורהסטודנטים לפרטים נוספים ו

בשנה  , לצד חיי חברה,מנת לאפשר לימודים ומחקרמאמצים ומשאבים רבים על  האוניברסיטה משקיעה

באה. בסופו של דבר נוכל לשמור על בריאותנו ולקיים אקדמיה ומדע מתקדמים רק אם נפעל ביחד לימודים הה

 ובאחריות אישית וקהילתית.

 

 .בתחילת שנת הלימודיםמאחלים בריאות איתנה לכולנו ומצפים לראותכם בקמפוס 

 דוד ברקת, סגן נשיא ומנכ"ל    פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא  רקטורפרופ' חיים היימס, 

https://in.bgu.ac.il/Pages/corona-updates.aspx

