
 ,סטודנטיות וסטודנטים יקרים
 

, אנו מבקשים לעדכנכם בנוגע 5.4-קראת החזרה ללימודים פיזיים בקמפוס בתום חופשת הפסח בתאריך ה 
 להנחיות "התו הירוק" בעזרתם נוכל לקיים פעילות אקדמית בטוחה ופורייה עבור כלל הקהילה. 

ולנו כ מאחר והישגי מבצע החיסון עדיין אינם מאפשרים ויתור על ההגבלות המוטלות במסגרת התקנות,
 . נקפיד ביתר שאת לשמור על ההנחיות שיפורטו להלן בכל מקום ברחבי קמפוס

  
כפי שציינו בהודעות קודמות, הכניסה לקמפוס תתאפשר לסטודנטים ששלחו את אישור "תו ירוק", או בדיקת 

 reception@shalem.ac.il  השעות האחרונות למייל:  72-קורונה מה
עפ"י הרישומים שבידנו, מרבית הסטודנטים כבר השלימו את התהליך, היתר מצויים בעיצומו וישלחו בימים  

 הקרובים. 
לנוחיותכם, להלן קישורית לצורך המצאת התו 

  certificates-https://www.gov.il/he/Departments/General/corona :הירוק
  

 :מס' הנחיות הכרחיות לאופן הלמידה בבניין
  

על כל סטודנט/ית למלא הצהרת בריאות דיגיטלית בטרם כניסתו/ה לקמפוס באמצעות קישורית  
  /https://shalem.ac.il/hd זו:
 

  .יש לעטות מסכות בכל רחבי הקמפוס, בזמן השיעור ובמשך כל זמן השהות בבניין  
 

 יש לאשר את הפעילות מראש עם ממונת  -יים פעילות אקדמית/סטודנטיאלית על פי ההנחיותניתן לק
  הקורונה. 

 
   הכיסאות ימוקמו בכיתה באופן בו ניתן ליצור מרווח של כיסא ביניהם. כסאות סטודנט יפוזרו בכיתות

  על מנת לאפשר זאת.
 

 ר, יש לקצר ככל שניתן את הזמן בין הכניסה  יש להיכנס הישר לכיתה הספציפית בה מתקיים השיעו
  לבניין לכניסה לשיעור. 

 
  .יש לשמור מרחק האחד מהשני ולהימנע מהתקהלויות בתוך הבניין  

 
  .בתום השיעור יש לפנות את הכיתה ולעבור לכיתה הבאה  

 
  .סטודנטים המעוניינים לשוחח עם המרצה מתבקשים לעשות זאת באוויר הפתוח, ולא בכיתה  

 
 .אין לאכול או לשתות בכיתות הלימוד אלא באוויר הפתוח 

 
 .פעילות סטודנטיאלית ברחבי הקמפוס תתקיים בישיבה בלבד  

 
  .כניסת ילדי סטודנטים/סטודנטיות לא תתאפשר  

   
  מהמכסה המקסימאלית. 75% -הנחיות בכל כיתה ניתן להשתמש עד ל לידיעתכם, עפ"י ה

סטודנטים (בכיסאות סטודנט), ומאחר ובפועל  60-מאחר והמכסה המקסימאלית בכיתות הסמינר הינה כ
  אנו עומדים בהנחיות ואף מחזיקים במקדם ביטחון גבוה.  -השיעורים מיועדים עבור פחות ממחצית כמות זו

נהלי יסבו את תשומת ליבכם בעת הצורך בנוגע לחובת השמירה על הוראות אלו, יחד נציגים מטעם הסגל המ
  עם זאת אנו סומכים עליכם כי הפעם האחריות האישית והקהילתית תייתר את הצורך בכך. 

   
  איחולי פסח שמח לכם ולבני משפחותיכם. 

  להתראות בקמפוס, 
   

  טל -אבישג בר
 סמנכ"ל תפעול 


