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 משתלמים יקרים שלום רב,

 

 אנו מודים לכם שנרשמתם ללימודים אצלנו ומאחלים לכם הצלחה רבה!

 

  לקראת ,אילן-ברהיחידה לפיתוח מקצועי באוניברסיטת  במתווה ואתכן אתכם לשתף שמחים אנחנו

 .הקרובה הלימודים שנת פתיחת

 מענה הנותנת רחבה תכנית נבנתה, הקורונה בצל הלמידה את המאפיינת הוודאות חוסר אף על

 .שלכם הבריאות על קפדנית שמירה תוך הצרכים למגוון

  תותאם זו תכנית כי לציין חשוב .יחד והמקוון הפיזי את המשלבת למידה על מבוססת התוכנית

 .הקרובים בחודשים שיתפרסמוכפי  הבריאות משרד להנחיות

  

 שנה״ל בתחילת באוניברסיטאות ההתנהלות כללי יהיו מה ברור לא עדיין זה בשלב, כאמור

 למידה חוויית לכם לאפשר כדי כעת כבר פועלים אנו, זאת עם. הקורונה מגפת לאור הבאה

  . מרחוק הוראה עם בקמפוס הוראה של אופטימלי שילוב על שתתבסס מוצלחת

 

 

 :הבאים הדברים את כולל המתווה

 

 חלק כאשר – רבוד באופן חלקם, בקמפוס יתקיימו מהקורסים חלק - חכמות כיתות

 במועד בהקלטה או ישיר בשידור בזום בהרצאה צופים וחלקם בכיתה נוכחים מהסטודנטים

 משתלמים. עם מרצים של קטנות בקבוצות או /ו אישיים מפגשים לשלב בכוונתנו. להם הנוח

 .(�� בבית אותה ששכחו מכם לאלה) ומסיכות ל'אלכוג כמו מיגון עזרי יהיו לימודים יתקיימו בו מתחם בכל

 

 להוראה הכשרות הקיץ במהלך עוברים שלנו המרצים, ההיערכות במסגרת - מתקדמת הוראה

 .בהוראה מתקדמות טכנולוגיות וביישום מרחוק להוראה מותאמת משודרגת ופדגוגיה

 

 ".הסגול תו"ה כללי תחת לפעילות הותאם מערך הספריות



 

 בחלקחודשו   התפריטים, חדשות קפה בעגלות האוניברסיטה הצטיידה – סטודנטיאליים חיים

  "הסגול התו" להנחיות בהתאם מונגשים הלמידה ומתחמי הספריות, בקמפוס מהמסעדות

 , הקורונה בפנינו שהעמידה לאתגרים מההיערכות כחלק. בפניכם פתוחים רובם היום וכבר

 .הקמפוס של נרחבים בחלקים WIFI ה רשת אתהאוניברסיטה משדרגת 

 

 

 כפיילוט להציב אפשרות, הבריאות משרד עם יחד, האוניברסיטה בוחנת אלה בימים כי נעדכן, ולסיום

 ,בעולם מסוגה היחידה, וחפצים אנשים לחיטוי, זו מנהרה. לקמפוס בכניסה "קורונה מנהרת"

 טכנולוגיה לננו והמכון לכימיה במחלקה המחקר ממעבדות חוקרים של פיתוח פרי הינה

 . אילן-בר באוניברסיטת

 תהליך עברו אשר מים - ייחודי חיטוי חומר מרססת "הקורונה מנהרת"

 .הקמפוס בשער לנכנסים קורונה נגד יעיל חיטוי לחומר הופכים ואשר, אלקטרוליזה

 

 .הקרובה בשנה בקמפוס איתנו כאן אתכם לראות ומקווים פורייה למידה לכם מאחלים

 

 בהצלחה רבה!!

 

 ,בברכה

 היחידה לפיתוח מקצועי הנהלת

 אילן-בר אוניברסיטת

 

 

 


