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 ו' תשרי תשפ"א

  

 –סטודנטיות וסטודנטים יקרות ויקרים  

  

 אני מקווה שאתם בטוב, ושתקופת החגים עוברת בנעימים ככל שאפשר.

  

הודעות, בה כל המדינה והרבה מהעולם מוצאים את עצמם,  -אלו ימים לא פשוטים, ואנו יודעים שאי

מקשה על כולנו. ברור לנו שיש לכם/ן החלטות לקבל לגבי מגורים, עבודה, התמחויות, מחויבויות  

למשפחה ועוד. לכן היה לנו חשוב לשתף אתכם בתכניות של המרכז האקדמי שלם לקראת השנה 

 ה ברגע שהתקבלו החלטות.הקרוב

  

לא היה קל לקבל את ההחלטות האלה. גם אנו עובדים בעולם מעורפל, בו לא ברור מה יתאפשר  

מבחינת הנחיות הממשלה ומתי, אך הְמתנה לתשובה סופית הייתה משאירה אתכן/ם ללא תמונה ברורה 

צים. לנו, היה חשוב אך ורק  בשבועות הקרובים. הבנו שצריך להחליט, אפילו ללא כל המידע שהיינו רו

לעשות את המיטב עבורכם/ן, ולהיות כנים ושקופים בכל רגע. אין לנו מעונות למלא, מוסדות אוכל לתקצב 

הודעות, ולספק לכם/ן את החוויה ה"שלם"ית -או שיקולים אחרים מעבר מלהנמיך עבורכן/ם את רמת אי

 המיוחדת ככל שאפשר.

  

 תשפ"א: סמסטר א הלימודים במהלך אי לכך, להלן מתווי פתיחת שנת

  

 לסטודנטים/יות.  סגור יהיה והקמפוס בלבד מקוונת תהיה ההוראה מלא סגר במקרה של

  

תהיה מקוונת,  לאורך כל סמסטר א' , ההוראהגבוהה להשכלה מוסדות של חלקית פתיחה במקרה של

 ה דלוקה.(בקמפוס. )חובת הנוכחות תהיה אונליין עם מצלמ פיסית נוכחות ללא חובת

  

בנוסף, במצב של פתיחה חלקית, לכל מחזור יוקצה יום אחד בשבוע שבו סטודנטים/יות יוכלו להגיע  

לקמפוס. בשאר הימים עליהם/ן להימנע מהגעה, מלבד פגישות שאינן סובלות דיחוי )ואותן יש לתאם 

   ם/יותמראש על פי הנחיות שתישלחנה בהמשך(, כדי לצמצם למינימום את מספר הסטודנטי

והמרצים/ות שמתראים בקמפוס. ההחלטה להקצות יום ספציפי לכל מחזור נובעת מהרצון לאפשר )אם 

יהיה ניתן( ללמוד ולהתראות בקמפוס בקבוצות קטנות, באופן שמדמה לפחות מעט את חווית הלימודים  

מחד, ומאידך   הסטודנטיאלית באופן מבוקר. כמו כן הדבר יאפשר יציאה מהבתים לאוורור ולמידה שקטה

 שאם תהיה הדבקה, היא תהיה מצומצמת יחסית. 

  



במידת האפשר, יתקיימו באותו היום בקמפוס גם חלק משיעורים שמשובצים במערכת מלכתחילה וגם 

מפגשים בלתי פורמאליים בנוכחות פיזית )בחלוקה לקבוצות ותחת המגבלות, עם הקפדה על עטית  

וחובת הנוכחות גם בהן תהיה רק  ו משודרים באופן מקווןמסכות(. גם שיעורים ומפגשים אלו יהי

 , ללא חובת נוכחות פיסית בקמפוס. מקוונת

  

 הימים הקבועים להגעת סטודנטים לקמפוס בסמסטר א' במידה והדבר יתאפשר הינם:

  

 יום חמישי -שנה א'

 יום שלישי –שנה ב' 

 יום רביעי  -שנה ג'

 יום שני -שנה ד'

  

הנ"ל. בשלב  פרטים נוספים על המתווים : בשבועות הקרובים, תקבלו עוד מידע עםעוד מספר נקודות

זה אנא הפנו רק שאלות דחופות בנדון למנהל האקדמי והמתינו עם שאלות כלליות שיקבלו מענה 

 בהודעות מסודרות. 

  

לאוקטובר, אונליין. פרטים יישלחו בקרוב מגילה רוקמן   18תתקיים ביום חמישי ה  אוריינטציה לשנה א

 עם לו"ז מפורט. 

  

מלגות   של סטודנטים/יות בסמיכות לקמפוס של שלם על ידיכבכל שנה, אנו ממשיכים לעודד מגורים 

. אנו ממליצים מאוד שמי מכם/ן שיכול/ה, למרות האתגרים המרובים שצפויים לנו בתשפ"א, להגיע דיור

 ולחוות אפילו במעט את החיים העצמאיים כסטודנטים בסביבת שלם, שיעשה זאת.

  

המצב המורכב והכואב. אנו יודעים שבחרתם ללמוד אנו מודעים לתסכולים ולאכזבות הרבים הנובעים מ

במרכז האקדמי שלם בגלל החוויה הייחודית שהוא מציע, ונעשה את הכל כדי להעשיר את חווית  

הלימודים גם השנה, ככל האפשר. נהיה זמינים לאורך כל השנה להקשיב, לחשוב יחד, ללמוד ביחד,  

 ר לחוויה ה"שלם"ית אליה ייחלנו כולנו.ועוד. את התקופה הקשה נעבור ביחד, ואחריה נחזו

  

 אנו מאחלים לכם/ן שנה טובה, גמר חתימה טובה ובריאות אתנה לכם/ן וליקרים לכן/ם. 

  

 בברכה,

  

 דניאל גורדיס

 סגן נשיא בכיר ועמית בכיר, ראש התוכנית ללימודים הומניסטיים

 


