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 9.9.2020 כ' באלול תש"ע          

 סטודנטים יקרים, 

 יחד אתכם גם אנו מצפים לפתיחת שנת הלימודים האקדמית תשפ"א. 

אנו משקיעים זמן ומשאבים על מנת לבצע את ההתאמות הנדרשות לקיום  מתחילת פרוץ משבר הקורונה

 .המיטבית ובאופן שוטף  הלימודים ברמה

מתקדמות המאפשרות  ההשקעה כוללת הכשרות רלוונטיות לאנשי הסגל והעובדים, והצטיידות בטכנולוגיות

 לימודים בכל מגוון תרחישי הלימוד והבחינות.  

הקורונה אתגרי גיבשנו תכנית הוראה מותאמת ל הלימודים כי במסגרת ההיערכות לשנתעדכן אנו שמחים ל

 בריאותכם.הסגול, תוך שמירה קפדנית על רמה אקדמית גבוהה ועל תו הנחיות הו

 

 :)ככל שהנחיות הקורונה יאפשרו( עיקרי תכנית ההוראה לשנת תשפ"א

או  בזום) ןמקוולשנים המתקדמות )כל השנים מלבד שנה א'( יתקיימו ברובם באופן קורסים ה •

שיתקיימו באופן פרונטלי תקבלו הודעה . על קורסים לשנים מתקדמות בצורה מקוונת אחרת(

 ;מהמחלקה

 יתקיימו גם הם באופן מקוון;כשפה זרה כל הקורסים בלימודי יסוד ביהדות וקורסי אנגלית  •

הודעה בדבר הקורסים הללו הקורסים לשנה א' יתקיימו ברובם באופן פרונטלי באוניברסיטה.  •

המחלקות או הפקולטות. גם הקורסים הללו ישודרו בו בזמן  ידי -והאופן שבו הם יתקיימו, תפורסם על

 סטודנטים שמסיבות שונות אינם יכולים להגיע לקמפוס; טובת בצורה מקוונת ל

יהיו גם קורסים משולבים שבהם חלק מהסטודנטים ילמדו פרונטאלית בכיתות  -קורסים משולבים  •

 ידי המחלקה ומרצה הקורס.-רסמו עלמתוקשבות וחלק ילמדו באופן מקוון. הנחיות בעניין זה יפו

 ההוראה במעבדות תתקיים באופן פרונטאלי מלא; –מעבדות  •

בשטחי הקמפוס הוכשרו מתחמים המתאימים ללמידה באוויר   -באוויר הפתוח למידהמתחמים ל •

ית על תנאי התו הסגול, מירה מרבהפתוח. מתחמים אלו יאפשרו למידה פרונטלית אפקטיבית תוך ש

 ויוכלו לשמש גם ללמידה עצמית של הסטודנטים. 

ללמידה עצמית של מקומות ברחבי הקמפוס הוכשרו  –מרחבי למידה לשירות הסטודנטים  •

 הסטודנטים ולהתחברות לקורסים הנלמדים באופן מקוון. 

סטודנטים חדשים יוזמנו לימי אוריינטציה במתכונת "תו סגול", במסגרתם יוכלו  - ימי אוריינטציה •

 . להכיר את המחלקות האקדמיות ומדורי השירות לסטודנט

 ברוכים הבאים לשנת תשפ"א 
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אשר "נחיתה רכה" בשיתוף אגודת הסטודנטים, את תכנית  יזם דיקן הסטודנטים –"נחיתה רכה"  •

 תאפשר לסטודנטים חדשים )שנה א'( לקבל הדרכה וסיוע מסטודנטים וותיקים באותה מחלקה. 

איך בוחרים קורסים? איך נערכים   :הסיוע יכלול מגוון נושאים הקשורים לחיים האקדמיים בקמפוס

רי לימוד? ואף מושגים בסיסיים בחומר הנלמד שחיוני  ללימודים במחלקה? איך ניתן לגשת ולאתר חומ

 שסטודנטים חדשים יכירו. 

בשבוע הראשון של הלימודים תיפתח עבורכם זירת זום שבה תוכלו לקבל שירות  – קבלת קהל בזום •

בזמן אמת מכל המחלקות ומכל המדורים. עובדי האוניברסיטה ישמחו להשיב על שאלותיכם ולהדריך 

 אתכם בכל עניין מינהלי.

 משתדרג בשנת תשפ"א אילן -קמפוס בר

משדרגת את סביבת הלימודים בקמפוס ומתאימה אותה לצרכים החדשים בתקופה זו הנהלת האוניברסיטה 

שדרגנו  . ברחבי הקמפוס ובספריות כיתות מצולמות ומרחבי למידהוהמשתנים. במסגרת זו הוספנו 

  .כדי לאפשר לכם למידה מקוונת גם מהקמפוס ,ברחבי הקמפוס תשתיות הרשת האלחוטית ושיפרנו את

מענה לכל הצרכים שלכם ויהפכו את  שירותי מזון והסעדה שייתנו  ,עגלות קפה חדשותימתינו לכם , בנוסף

 .הלימודים שלכם לנעימה ושלמה תחווי

מציע לסטודנטים חווית  100-פרויקט פארק הבמעונות החדשים של האוניברסיטה.  פנויות נותרו עדיין דירות

מגורים שיתופית וחדשנית עם כל מה שצריך ובמרחק נגיעה: מסעדות, בית קפה, סופרמרקט וחנויות נוספות 

משקיף על פארק   100-פארק ה  והכל בתנאי ה"תו הסגול" והנחיות משרד הבריאות כפי שיהיו מעת לעת.

אמפי והמון ירוק. המתחם כולל חללים משותפים  מרהיב של עשרות דונמים הכולל שבילי הלכה, אזורי ישיבה, 

המיועדים לשימוש ומפגש של הדיירים, וכוללים מרפסות משותפות, מועדוני דיירים, כיתות לימוד ופטיו  

 מרהיב.

בכניסה לקמפוס. מנהרה זו, לחיטוי אנשים וחפצים, מנהרת קורונה" " מוקמת ולסיום, נעדכן כי בימים אלה 

גיה פרי פיתוח של חוקרים ממעבדות המחקר במחלקה לכימיה והמכון לננו טכנולו א הי ,בעולםהיחידה מסוגה 

 אילן.-אוניברסיטת ברב

 .קישור זהבפרטי התקשרות לגורמים שונים באוניברסיטה תמצאו 

 אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת  

 

 בברכה,

  פרופ' אריה רייך                  פרופ' אמנון אלבק  

  דיקן הסטודנטים                    סגן הרקטור  
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