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 שלום לחברי וחברות קהילת האוניברסיטה,

 

לצערנו העולם כולו ואנו בתוכו חווים משבר אזרחי מהסוג שלא חווינו כמוהו בדור הנוכחי.   ההתמודדות 

אינה פשוטה ובאופן טבעי יוצרת חששות וחרדות בקרב חלק ניכר מקהילתנו.  הנהלת עם משבר הקורונה 

האוניברסיטה מתמודדת עם המשבר תוך התייעצות שוטפת עם משרד הבריאות, ות"ת והמועצה להשכלה 

בתוך האוניברסיטה אנו בקשר עם ארגוני העובדים, עם אגודת  גבוהה והאוניברסיטאות האחרות.

ל היחידות האקדמיות והמנהליות.  דאגתנו הראשונה היא לבריאות של כולנו.  בתוך הסטודנטים ועם כ

המסגרת הזאת ובכפוף להנחיות משרד הבריאות אנו שואפים לקיים פעילות רבה ככל שניתן.  לשמחתנו 

יש שיתוף פעולה מלא של כל מרכיבי קהילתנו בהתמודדות עם המשבר.  למרות שברור שהאתגר העומד 

וא משמעותי ושיש מחיר למשבר, אנו מאמינים שבמאמץ משותף נצליח לעבור אותו תוך מזעור לפתחנו ה

 הנזקים.  

המצב כיום הוא נזיל ומשתנה כמעט על בסיס יומי, ואתו מגיעות גם הנחיות חדשות שאיתן אנו צריכים 

לתאר בצורה  להתמודד, ושעליהן אנו מדווחים לכם בעדכונים השוטפים שלנו.  במכתב הזה אנו רוצים

 כללית את המטרות הרחבות יותר שלנו לימים הקרובים.  

אנו מתכוונים לפתוח את סמסטר ב ביום ראשון הבא באמצעות הוראה מקוונת מלאה.  זהו כמובן אתגר 

ענק והוא משותף לכל הסגלים:  הסגל האקדמי שילמד את הקורסים האלה, הסגל המנהלי שיתמוך 

שיחוו הוראה שונה ממה שחוו עד כה ברובם הגדול של הקורסים.  אנו בתשתית שלהם, והסטודנטים 

משקיעים מאמץ עצום לעמוד במשימה הזאת.  רכשנו תוכנות מתאימות, כתבנו מדריכים לתוכנות האלה, 

ואנו עורכים סדנאות לשימוש בתוכנות האלה לכלל חברי וחברות הסגל.  אנו גם נהיה זמינים על מנת לפתור 

ת להתעורר.  ברור שהזמן שעומד לרשותנו כדי להתכונן למעבר להוראה מקוונת רחוק בעיות שעלולו

מלהיות מיטבי.  עם זאת, אנו מאמינים ששיתוף פעולה מלא של כולנו יאפשר לנו לייצר מוצר טוב כבר 

 מתחילת הדרך, ושהמוצר הזה ילך וישתפר עם הזמן.  

לקו נמשך על פני שנים רבות ובמקרים רבים לא בקמפוסים השונים קיימת פעילות ענפה של מחקר, שח

ניתן להפסיקו בלי נזק גדול.  לפיכך אנו ננסה לקיים את הפעילות המחקרית במידה המרבית האפשרית 

 שאינה מסכנת בריאות. 

עבודתו של הסגל המנהלי היא חיונית להצלחת הפעילות הזאת ולשימור תשתיות האוניברסיטה השונות.  

יימות אנו מנסים לארגן את פעילות הסגל המנהלי בצורה מיטבית.  אנו מאפשרים עבודה לאור ההנחיות הק

 מהבית כאשר התנאים מאפשרים זאת ומנסים ליצור גמישות רבה של העבודה המנהלית.

  



 

 

 

 

 

 

שתי בקשות:  ראשית, אל תהססו בבקשה לפנות אלינו בבקשה לסיוע ובהצעות להתמודדות עם האתגרים.  

 כרו את החשיבות של ערבות הדדית.  נסו לאתר את אלה מביננו שמתקשים והושיטו יד לעזרה.  שנית, אנא ז

לא בחרנו את המשבר הזה ומובן שהיינו בעולם טוב יותר בלעדיו.  קיומו, מצער ככל שיהיה, מאפשר לנו 

ל חברי לבחון את יכולתנו להתמודד עם אתגר גדול.  אנחנו שמחים על ההתגייסות יוצאת הדופן של כ

 קהילתנו למאמץ העומד בפנינו.  אנו מקווים ומאמינים שבזכות מאמץ זה יגיעו ימים טובים יותר.

 

 לבריאות שלמה, בברכה
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