כ"ג תשרי תשפ"א
 11אוקטובר 2020
הנדון :היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א בצל מגפת הקורונה
חברי וחברות קהילת האוניברסיטה,
ביום א' ה 18-באוקטובר  ,2020תחל שנת הלימודים תשפ"א ,בצל מגפת הקורונה.
בימים אלו אנו משלימים את היערכותנו לקראת פתיחתה של שנת הלימודים בהתאם לעדכון
ששלחתי לכם ולפיו הלמידה תתקיים )ככלל ,למעט חריגים שיפורטו להלן ,ולכל הפחות במהלך
חלק מהסמסטר הראשון( ,כלמידה מקוונת ,והתלמידים יוכלו להשתתף בשיעורים באמצעות
מערכת ה.ZOOM-

המתווה לשבועות הראשונים של שנת הלימודים בהמשך לעדכון סגן הרקטור מיום
ג' ,ה 25-בספטמבר .2020
מתווה הלימודים עבור תלמידי שנה א'  -בעקבות החלטת הממשלה על הטלת סגר כללי והנחיות
משרד הבריאות ,ומתוך דאגה ואחריות לשלומכם ,לא יתקיים בשלב זה מתווה המשלב לימודים
בקמפוס מלבד מעבדות הוראה .יישום מתווה הלימודים שגיבשנו עבור תלמידי שנה א' ,המאפשר
להם ,במידה ויהיו מעוניינים בכך ,להגיע לקמפוס וללמוד את השיעורים בכתות הלימוד ,יידחה.
הלימודים יתקיימו אפוא רק ב  ZOOMגם עבור תלמידי שנה א' .מעבדות ההוראה בלבד יתקיימו
בקמפוס לפי הנחיות התו הסגול.
בכוונתנו לשוב אל מתווה זה וליישמו בהקדם האפשרי ,וכשהדבר יתאפשר נודיעכם על כך.
תלמידים בתוכניות מיוחדות ובינלאומיות – בשלב זה לא נקיים לימודים בקמפוס והלמידה
בתוכניות אלו תתקיים כלמידה מקוונת ב ,ZOOM-אנו נחדש את הלימודים בקמפוס ,כשהדבר
יתאפשר לנו .לעומת זאת שיעורי מעבדה בקמפוס יתקיימו כרגיל.
תלמידים במסגרות לימוד המחייבות הכשרות מעשיות בקמפוס –בשלב זה הותר לנו לקיים
הכשרות מעשיות רק מחוץ לקמפוס.
יחידות הלימוד והחוגים יעדכנו אתכם בדבר אופן קיומם של הכשרות אלו עד לחידוש הלמידה
בקמפוס  -כל יחידה בהתאם למתווה שתגבש.
מעבדות הוראה – הותר לנו לקיים מעבדות הוראה ,בכפוף להנחיות התו הסגול.

כעולה מן העדכון אנו מקוים לבשורות טובות ,להסרת הסגר ולחידוש ההוראה בקמפוס גם אם
באופן חלקי .לכשהדבר יתרחש נשוב למתווה הלימודים שגובש על ידינו בטרם הסגר ושאת עיקריו
הפצנו אליכם זה מכבר.

מתווה להמשך שנת הלימודים לאחר הסרת הסגר והקלה בהנחיות הלימודים
בקמפוס:
ככלל ,הלמידה בשנה הבאה ,ולכל הפחות בסמסטר א' ,תהיה למידה מקוונת ,והתלמידים יוכלו
להשתתף בשיעורים באמצעות מערכת ה ZOOM-בהתאם למתווים המפורטים בהמשך המסמך
ולהנחיות שתקבלו מהיחידות וחוגי הלימוד שלכם.
זאת ,למעט מסגרות לימוד המחייבות לימודים מעשיים בקמפוס – מעבדות ושיעורי התנסות
מעשית .באלו קיימת כאמור חובת נוכחות בשיעורים המתקיימים בקמפוס )מידע אודות מסגרות
לימודים אלו יימסר לתלמידים בידי חוגי הלימוד הרלבנטיים(.
לתלמידי שנה א' ,שזו להם שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה ,תינתן האפשרות ללמוד את
השיעורים שלהם בכתות הלימוד ,ולו גם באופן חלקי) ,כאמור לעיל ,השיעורים יצולמו ויועברו
במקביל גם ב ,ZOOM-לאותם תלמידים שיבחרו או שלא יוכלו להגיע לקמפוס( .התלמידים יחולקו
לקבוצות ,שתוזמנה להגיע ולנכוח בשיעור לסירוגין )פעם בשלושה שבועות(.
תכניות בינלאומיות ותכניות מיוחדות שלהן ניתן אישור ללמד בקמפוס יוכלו ללמד בקמפוס
כשההנחיות יאפשרו זאת.
אנו עוקבים כמוכם אחר הנחיות משרד הבריאות ואחר החלטות הממשלה .במידה והנחיות אלו
תשתננה ,בשל מצב התחלואה ואם יוטל סגר שימנע קיומם של לימודים בקמפוס ,נעדכן מתווה
הלימודים בהתאם .למותר לציין כי במקרה של סגר ,יתקיימו הלימודים ב.ZOOM-

מעבר למתווה עקרוני זה אני מבקש למסור לכם הסברים ,הבהרות והנחיות פרטניות אודות מהלך
הלימודים ,לאחר שההגבלות יאפשרו לחדש את הלמידה בקמפוס גם אם באופן חלקי.
א .מי ילמד בקמפוס כשיוקלו הנחיות הקורונה?

 (1תלמידי שנה א' בתואר הראשון יוכלו להגיע )אך לא יהיו חייבים( לקמפוס אחת
לשלושה שבועות בקפסולות שאליהם הם ישויכו לפי א-ב של שמות משפחה -
הם ילמדו בכיתות שמהן יילמד המרצה קפסולה אחת וישודר השיעור באמצעות

(2

(2

(3
(4

הזום לתלמידים בשתי הקפסולות האחרות .להלן הקפסולות :קפסולה ראשונה
א' עד ה' ,קפסולה שניה ו' עד מ' ,ושלישית נ' עד ת' .יש ללמד בהתאם לקפסולות
על מנת לשמור על הנחיות הקורונה ועל מנת לשמור על הסנכרון בין התכניות
והיחידות השונות בקמפוס.
בתוכניות לימוד המלמדות במתכונת חד-חוגית )רפואה ,מקצועות הבריאות,
סוציאלית(
עבודה
מוזיקה,
תיאטרון,
וטלוויזיה,
קולנוע
ייקבע מתווה נפרד שמטרתו לאפשר לתלמידים חדשים ללמוד בקמפוס כשליש
משעות הלימוד .היחידה תיידע את הסגל והסטודנטים בדבר המתווה.
תוכניות בינלאומיות ותוכניות אחרות שקיבלו אישור יתקיימו במלואן בקמפוס.
מעבדות ולימודים מעשיים לכל שנות הלימוד .היחידה תיידע את הסגל
והסטודנטים בנושא זה תוך התייחסות למתווה הכללי של האוניברסיטה.
לתלמידים הלומדים מעבדות ולימודים מעשיים יוכשרו מרחבי למידה בקמפוס
שבהם יוכלו לשבת ולצפות באמצעות המחשבים שלהם בשיעורי הזום לפני ואחרי
המעבדות והלימודים המעשיים.

ב .איך יילמדו וישודרו השיעורים החיים בקמפוס כשיוקלו ההנחיות?
(1
(2

(3
(4

ב 120-כיתות שבהן יש  61מקומות ומעלה הותקנו מצלמות חכמות העוקבות
באופן אוטומטי אחרי המרצה ,כולל כתיבה על הלוח.
היחידות יתקינו מצלמות רשת בכל שאר הכיתות שבהן תהיה הוראה .ככלל,
מהכיתות האלה לא ניתן לצלם כתיבה על לוח רגיל ,אלא עם טאבלט או פד מיוחד
)"וואקום"(.
ניתנה עדיפות לשיבוץ שיעורים שבהם נדרשת כתיבה על לוח בכיתות עם המצלמות
האוטונומיות.
בהתאם לכללי התו הסגול בכל כיתה יוכלו להשתתף עד שליש ממספר המקומות
בה ,ולא יותר מ.50-

ג .השיעורים החיים שתלמדו מהכיתות בקמפוס
 (1בעקרון ,אתם תלמדו באופן דומה עם אותם האמצעים שאתם עושים בהם שימוש
בכיתה רגילה :מצגת ,הדגמות מהמחשב ,כתיבה על לוח וכו'.
 (2על המרצים לזכור כי בנוסף לתלמידים הנוכחים בכיתה משתתפים בשיעור גם
תלמידים מרוחקים .המשמעות העיקרית הינה באופן קיום האינטראקציה איתם:
בצ'אט ,באמצעות שאלות סקר ,ובמתן רשות דיבור.

ד.

אתם לא לבד :הדרכה ותמיכה
(1
(2

(4
(5
(6
ה.

לאנשי הסגל העומדים ללמד את הקורסים בקמפוס מתקיימות הדרכות וסדנאות
פדגוגיות.
המורים שילמדו שיעורים חיים מכיתות בקמפוס לכשתהיה הקלה במגבלות,
מוזמנים כבר עתה להדרכות להפעלת ההוראה בכיתות אלו בתיאום עם האחראי
לכך ביחידה ובהתאם לאישורי ההגעה ביחידה .חשוב שתתנסו באופן אישי
בהפעלת הכיתה בטרם יתחילו הלימודים.
ההדרכות האלה תהינה מעשיות לחלוטין והן תאפשרנה לכם לתפעל את אמצעי
הלמידה שבהם אתם משתמשים בשיעור.
בזמן השיעורים החיים תוכלו להיעזר באבות הבתים ובמתאמי המחשוב ביחידות
שלכם שעברו הדרכה מיוחדת בכדי לסייע לכם.
במקרה של תקלה יעמוד לרשותכם "קו חם" במוקד התמיכה של וירטואל טאו
שיסייע לכם מידית.
תוכלו להיעזר בצוותים של יחידת החדשנות בהוראה ולמידה )וירטואל טאו ושל
טאו אונליין( שיעמדו לרשותכם לפני השיעור החי ואחריו.

הקלטות
הנחיות מדויקות לגבי ההקלטות מפורטות במסמך "היבטים אתיים של הוראה
מרחוק" ) מצ"ב(
(1
(2

(3
(4

הוחלט כי כל השיעורים בזום יוקלטו באופן אוטומטי ויועלו לאתר הקורס שלכם
ב .Moodle-המרצה יוכל לערוך את ההקלטה טרם תינתן הגישה לסטודנטים.
ההקלטות האלה קריטיות למי שהחמיץ את השיעור ,או שהיתה לו תקלת
שלו.
בקצב
בשיעור
לצפות
רוצה
או
תקשורת,
זו למעשה חובה שלנו במצב שבו לא מתאפשר לסטודנטים להגיע לקמפוס לכל
השיעורים.
ההקלטות יישמרו עד לאחר תקופת הבחינות ולאחריה בהתאם לבקשת חבר
הסגל .בתום תקופת הבחינות תישלח הודעת תזכורת בעניין זה לחברי הסגל.
האוניברסיטה תעשה שימוש בהקלטות לצורך הלמידה בקורס .השימוש
בהקלטות לא יהיה למטרת בדיקת איכות ההוראה או למטרת שימוש בחומרים
לקורס אחר.

 (5האוניברסיטה תציין במפורש בפני הסטודנטים ובאתר המודל כי יש איסור על
צילום ,העתקה ,הקלטה והפצה .התלמידים יצטרכו לחתום על התחייבות לשמור
על הכללים .הפרת כללים אלו עלולה להביא להעמדה לדין משמעתי.
ו .נוכחות ופתיחת מצלמות
 (1הנחיות לגבי חובת נוכחות ופתיחת מצלמות מפורטת במסמך "היבטים אתיים
להוראה מרחוק" ) מצ"ב ( .ככלל ,חברי הסגל רשאים לבקש מתלמידים
הנוכחים בשיעור לפתוח מצלמות כאשר חברי הסגל יאפשרו לתלמידים פטור
מפתיחת מצלמה במקרים מיוחדים.
 (2אני מבקש להזכיר כי חבר סגל רשאי לשלב הקלטות של שיעורים שלו משנים
קודמות אך אינו רשאי ללמד את כל הקורס באופן זה .יש לשלב מפגשים
באמצעות הזום ללמידה והעמקה בחומר.
ז.

כל האוניברסיטה מגויסת לסייע לכם:
(1
(2

(3

(4

(4
(5

בראש ובראשונה מינהל הפקולטה ,בית הספר והחוג שלכם
התמיכה הטכנולוגית והפדגוגית :אגף המחשוב ,דקאנת לחדשנות בהוראה
ובלמידה )הכוללים את צוותי וירטואל טאו ,טאו אונליין והיחידה לקידום
ההוראה(.
היחידות והספריות שבהן יוקצו עמדות למידה עצמית לסטודנטים ,עמדות עבודה
וגם עמדות לשידור בזום לסגל הוראה שאין להם משרדים שקטים .הודעה בנושא
זה תישלח על ידי היחידות.
בספריות וביחידות יהיו מספר מחשבים להשאלה לחברי הסגל האקדמי הזוטר
שאין להם מחשבים מתאימים להוראת הזום בביתם .חברי הסגל יוכלו להגיע
ולהשאילם בתיאום מראש.
בשבועות הראשונים של הסמסטר ,ואם יידרש גם בהמשך ,נקצה סדרנים לשמירה
על ההפרדה החברתית ולהקפדה על הכללים.
משרד הרקטור ,משרד המנכ"ל ,המזכירות האקדמית והיחידה לארגון ושיטות
מגויסים כולם לטפל מידית בכל סוגיה שתעלה.

את שנת הלימודים תשפ"א נתחיל עם עלייה גדולה בתואר הראשון וגם בתואר השני.
האתגר שלנו לספק חווית למידה איכותית לכל הסטודנטים ,ובמיוחד לתלמידים החדשים שטרם
הספיקו לחוות למידה בקמפוס ,הינו ענק!
כמו תמיד יש לאוניברסיטה רק דרך אחת לעמוד במשימה :בשילוב ידיים של הסגל האקדמי
והמנהלי.
שיהיה לנו בהרבה הצלחה ,ובינתיים שנה טובה וגמר חתימה טובה ,שנת בריאות לכם ולכל היקרים
לכם.

בברכה,

פרופ' אייל זיסר
סגן הרקטור

לוט:
א .הנחיות כלליות בנושא הוראה בשנה"ל תשפ"א
ב .היבטים אתיים של הוראה מרחוק :הגנה על פרטיות וזכויות יוצרים .מסמך לסגל
הוראה לקראת סמסטר א' תשפ"א בשגרת COVID-19

הנחיות כלליות בענייני הוראה
 (1מבנה לוח שנת הלימודים – כל סמסטר מורכב מ 13-שבועות ,וחופשת הבחינות בין סמסטר
א' לסמסטר ב' נמשכת שישה שבועות ,שבמהלכן מתקיימות בחינות מועד א' ומועד ב' ,ככל
הניתן .ב' – להשלמת מספר המופעים לשיעורי יום א' נקבע יום חלופי לפני היציאה לחופשת
הפסח ,יום ג' .23/3/2021
ימי חג לא יהודיים – על פי חוזר מל"ג יש להתחשב בחגים לא יהודיים כדלהלן:
-

סטודנט יהיה זכאי להעדר משיעורים בימי חג ,והיעדרות זו לא תיחשב במניין ימי
ההיעדרות המותרים;
יום חג שהוגדר כאחד מימי מנוחה לעובדים שאינם יהודיים ,יוכר כיום מנוחה עבור
סטודנט שאינו יהודי;
סטודנט שנעדר מבחינה ביום חג ,יהיה זכאי להיבחן במועד נוסף אחר על פי המקובל
באוניברסיטה;
נקבע מועד להגשת מטלה ביום חג ,יוכל הסטודנט להגישה מיד לאחר החג במועד
שייקבע על ידי המזכירות.

ללוח שנה"ל תשפ"א<<
 (2סילבוס  -במידע האישי נפתח שירות חדש למרצים – עדכון סילבוס הקורס .השירות
מאפשר למרצים גמישות ועצמאות בהעלאת הסילבוס .הסילבוס מורכב משני חלקים:
תיאור כללי ,שאותו המרצה מעדכן במערכת ותיאור מפורט )שאותו המרצה מעדכן בקובץ
על פי תבנית קבועה ואחידה הנמצאת במערכת או שתישלח על ידי המזכירות( .במערכת
המרצה יוכל לצפות בפרטים מנהליים על הקורס כגון :זמן ,מקום וכדו'.
להלן לו"ז לעדכון :סילבוס כללי יש לעדכן עד  1באוגוסט או עד פרסום הידיעון לתלמידים
)המועד המוקדם מבין השניים( ,וסילבוס מפורט יש להעלות למערכת בקובץ עד שבוע לפני
תחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס.
 (3נוכחות בשיעורים  -חובת נוכחות בשיעורים נתונה לשיקול דעתו של המרצה ,ועל המרצה
לציין זאת בסילבוס הקורס .מרצה שלא יציין זאת בסילבוס ייחשב הדבר כי אין בקורס
חובת נוכחות בשיעורים.
 (4תיאום בין הרצאות לתרגילים  -המורה אחראי לקורס שהוא מלמד ,כולל התרגילים
הנלווים לשיעור .עליו לדאוג לתיאום של חומר הלימוד עם המתרגלים ועם המדריכים
במעבדות ,לקיים קשר קבוע עמם ולוודא את איכות התרגול ותכניו.

מומלץ ,במידת האפשר ,שמתרגל הקורס יהיה נוכח בשיעורים וכי מורה הקורס יהיה נוכח
לפחות פעם בסמסטר בתרגיל.
 (5ביטול שיעור  -מורה הנאלץ לבטל שיעור ,מכל סיבה שהיא ,חייב להודיע על כך למזכירות
הסטודנטים /למזכירות החוג ,במקביל להודעה בכיתה ובאתר הקורס )אין להסתפק
בהודעה בכיתה ובאתר בלבד( .ביטול שיעור בשל נסיעה לחו"ל מחייב אישור דקאן
הפקולטה .מורה הנעדר משיעור ,יקבע מועד לשיעור השלמה ,בתיאום עם מזכירות
החוג ועם התלמידים .בשיעורי השלמה ,שאינם חלק מימי השלמה שנקבעו מראש על ידי
האוניברסיטה ,על המרצה להתחשב עד כמה שניתן בכל הנוגע לנוכחות חובה בשיעורים.
 (6מועדי הגשת עבודות סמינריון בשנה"ל תשפ"א:
סמסטר א' :יום ב' 26 ,באפריל  ,2021י"ד באייר תשפ"א
סמסטר ב' וקורסים שנתיים :יום א' 12 ,בספטמבר  ,2021ו' בתשרי תשפ"ב
סמסטר קיץ :יום א' 28 ,בנובמבר  ,2021כ"ד בכסלו תשפ"ב
 (7הסדרים מיוחדים עם סטודנטים  -סטודנט הפונה למורה בבקשה חריגה )למשל :רישום
לקורס ללא דרישה מוקדמת ,הצטרפות לקורס אשר מכסת התלמידים בו מלאה ,רישום
מאוחר לקורס ,מועד בחינה מיוחד ,בחינה בעל פה ,דחייה במועד הגשת מטלה וכו'( ,יופנה
למזכירות הסטודנטים או למזכירות היחידה לטיפול בבקשתו עם הגורם המוסמך .מורים
מתבקשים להימנע ממתן אישורים המתירים להירשם לקורסים חופפים.
 (8פטור מקורס  -ועדת ההוראה היחידתית היא הסמכות לאישור פטורים.
 (9בחינות ועבודות – הנחיות בנושא בחינות ומטלות מסכמות יפורסמו סמוך לתקופת
הבחינות.

