לכל הסטודנטים שלום רב,
אנו שמחים ונרגשים לקראת חזרתכם לקמפוס ומצפים ונערכים לקראת המפגש עמכם.
להלן עדכונים והנחיות בנושאים שלהלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הסבר כללי על מתווה הלימודים להמשך סמסטר ב'.
הסבר על מתווה הלימודים המשולבים – פרונטאליים ומקוונים (מודל ה – .)Hyflex
החלפת פלטפורמת הלימודים המקוונים ומעבר ל –  ZOOMהחל מיום .18.4.21
הנחיות לשהייה בקמפוס לאור מגבלות הקורונה.
הסדרי חניה.

מתווה חזרה ללימודים במסלולים השונים
על פי החלטת הנהלת המרכז ובהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה הוחלט כי החל מיום 18
באפריל  2021נשוב ללימודים בקמפוס.
על פי החלטת ראשי החוגים החזרה ללימודים תיעשה באופן הדרגתי ומשולב .חלק מהשיעורים
ימשיכו להתקיים באופן מקוון מלא (ללא קיום שיעורים פרונטאליים בקמפוס) וחלקם יתקיימו
במתווה משולב בו יתקיימו שיעורים פרונטאליים בקמפוס ואליהם יוכלו סטודנטים להצטרף מרחוק
באמצעות ה – .ZOOM
מתווה השיעורים ביחס לכל חוג וביחס לכל מסלול הוחלט על ידי ראשי החוגים השונים לאחר בחינת
שיקולים שונים לרבות:
א .מענה הסטודנטים על סקר התו הירוק
ב .שיקולים אקדמיים הנוגעים בין השאר לאופי השיעורים וניהולם (סדנאות ,סמינריונים
וכיוצ"ב)
בהמשך להודעה זו תשלח הודעה פרטנית לכל מסלול בכל חוג ובהודעה זו יפורט המתווה הפרטני לכל
מסלול בנפרד תוך התייחסות לימים בהם יתקיימו השיעורים באופן פרונטאלי והימים בהם יתקיימו
השיעורים באופן מקוון.
לשם הבהירות – בימים בהם הוחלט על לימודים מקוונים בלבד יועברו כל השיעורים מרחוק
באמצעות ה –  .ZOOMבימים בהם הוחלט על הוראה בקמפוס יתקיימו שיעורים פרונטאליים
בקמפוס ובמקביל ישודרו שיעורים אלה ב – .ZOOM
יש להתעדכן בתחנת המידע>יומן אישי במספר הכיתה העדכני של השיעורים המתקיימים בקמפוס.
לתשומת לבכם :המתווה האמור תקף לסמסטר ב' בלבד .לקראת סמסטר הקיץ ישובו ראשי החוגים
לבחון את מתווה הלימודים לאור ניסיון סמסטר ב' והנחיות המועצה להשכלה גבוהה ובהתאם לכך
יתקבלו החלטות ביחס למתווה ההוראה בקיץ.
לימודים משולבים בשיטת Hyflex
הואיל ורק סטודנטים המציגים "תו ירוק" (תעודת מחלים/תעודת מתחסן/בדיקה תקפה ל –  48שעות
אחורה) יורשו להיכנס אל הקמפוס ,יתקיימו הלימודים בשיטה משולבת ( )Hyflexהמאפשרת
השתתפות בשיעורים של סטודנטים מהכיתה ומהבית בו זמנית.
על פי שיטת הלמידה המשולבת המרצה יקיים את השיעור בכיתה בה ישתתפו סטודנטים באופן פיזי
(בקורסים בהם יתקיימו שיעורים בקמפוס) ובמקביל יוכלו סטודנטים שאינם מחזיקים בתו ירוק
להצטרף לשיעורים באמצעות התחברות לזום של השיעור.
במהלך השבועות האחרונים הותקנו בכיתות הלימוד בקמפוס מערכות מתקדמות ללמידה משולבת
הכוללות מיקרופונים ורמקולים המאפשרים לכלל המשתתפים לשמוע ולהשמיע תכנים בין אם הם
יושבים בכיתה ובין אם התחברו מהזום וכן מסכי פלזמה בהם יוצגו למרצה כלל המשתתפים
באמצעות הזום כך שהמרצה המלמד בכיתה רואה בפניו את כלל הסטודנטים הלוקחים חלק בשיעור
ויכול לנהל את השיעור סינכרונית בכיתה ובבית.

מעבר ל ZOOM -
לשם יישום מתווה החזרה הוחלט על ידי המרכז לעבור וללמוד באמצעות פלטפורמת ZOOM
(במקום .)WEBEX
בהתאם לכך החל מיום ראשון  18באפריל  2021יועברו כל השיעורים באמצעות הזום.
קישורים לזום של כל שיעור נמצאים בתחנת המידע וכניסה אליהם נעשית באמצעות כניסה אל אתרי
הקורסים כמפורט להלן:
לתשומת לבכם ,הקישורים יהיו זמינים החל מיום ראשון18.4.21 ,
יובהר כי עד ליום  16באפריל  2021הלימודים יתקיימו באמצעות ה –  WEBEXכרגיל.
.1

לשם כניסה אל שיעור הזום יש להיכנס אל תחנת המידע>אתרי הקורסים>שיעורים מקוונים

:ZOOM
 .2בשלב זה יוצגו בפניכם רשימת מפגשי ה ZOOM-של אותו יום – הקישור יהיה זמין בשעת
תחילת השיעור:

הנחיות לשהיה בקמפוס
בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה יורשו להיכנס אל הקמפוס סטודנטים
המחזיקים ב"תו ירוק" בלבד (תעודת מתחסן/תעודת מחלים/בדיקת קורונה תקפה עד  48שעות
אחורה ממועד הכניסה אל הקמפוס).
בעת השהיה בקמפוס וכל עוד הנחיות משרד הבריאות מחייבות זאת יש לעטות מסכה בעת השהיה
בקמפוס ולשמור על ריחוק חברתי.
אין לאכול בכיתות אלא אך ורק בשטח פתוח.
יש להישמע להוראות ולהנחיות המפורסמות ברחבי הקמפוס.

חניה
לנוחיותכם מצ"ב תזכורת בדבר מפת אפשרויות החניה ברחבי הקמפוס

אנו מאחלים לכולם חזרה נעימה לשגרה ,המשך הצלחה בלימודים ובריאות איתנה לכם ולבני
משפחותיכם
חג עצמאות שמח ורמדאן כרים לחוגגים את חודש הרמדאן בשבוע הבא
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

