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 סטודנטים יקרים שלום,
 
 

בעקבות דיונים של הנהלת האוניברסיטה בהיערכות להמשך הוראה סדירה בתקופה זו ולאור ההנחיות 
 המעודכנות לגבי התמודדות עם התפשטות מחלת הקורונה, אנו מבקשים לעדכן אתכם:

 

 יתקיימו לימודים באוניברסיטה. מחר, יום שישי, לא  •

תעבור להיות מקוונת. הגישה  בכל הקורסים באוניברסיטה, ההוראה 15.3.20מיום ראשון הקרוב,  •
בשעת תחילת כל הרצאה.  zoom, ע״י כניסה למפגש moodle -להרצאות תהיה דרך מערכת ה

 .moodle -החיבור פשוט מאד ואינו דורש התקנה מוקדמת או ידע כלשהו, מלבד הגישה ל
 

 סטודנטים המתקשים להתחבר למערכת יוכלו לקבל סיוע במרכז שירות וגיוס.  •
 

 מבחני מועדי ב' לא יתקיימו בשלב זה. •
 

 מעבדות, קליניקות ומפגשים שדורשים נוכחות באופן מובנה לא יתקיימו. •
 

 אם יהיו שינויים נוספים בהנחיות, תעודכנו על כך בהקדם האפשרי. 
 

אחת ואחד מכן/ם להתאזר בסבלנות ולגלות הבנה לתקלות שעלולות לקרות במערכת  אנו מבקשים מכל
 המתוקשבת, שנכנסה באופן פתאומי ובלתי צפוי לפעילות אינטנסיבית מאד.

 
אנו פועלים כדי למזער את אי הנוחות ובטוחים שכולנו ביחד נעבור את התקופה הזו בהצלחה ונמשיך 

  לתת לכם הוראה מצוינת.
 

 .052-617-1988אפ שמספרו ניתן לקבל שירות ומענה לשאלות גם בוואטס
 

 רה ברוכה ומאחלים לכולכם בריאות טובה, גמקווים לחזור מהר לש
 
 

 בברכה,
 

 פרופ' אמנון אלבק
 סגן הרקטור
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March 12, 2020 
Rec- 2020-1065 

 

Dear Students, 

 

The University administration has held discussions on how to continue with academic 

instruction at this time as a result of the latest measures dealing with the spread of the 

Coronavirus disease COVID-19. We would like to update you of the following decisions: 

 

• Tomorrow, Friday, no classes will be held at the University. 

 

• On Sunday, March 15, 2020, all University courses will move to online instruction. 

Access to lectures will be through the Moodle system, by entering the zoom meeting at 

the time the course is scheduled to begin. Access is easy; no installation or knowledge 

is necessary other than how to access Moodle. 

 

• Assistance is available through the Services and Recruitment Center ("Shema") for 

any student having trouble gaining access. 

 

• No Moed Bet exams will be held at this time. 

 

• Labs, clinics and meetings requiring physical presence will not be held. 

 

We will keep you informed in a timely manner of any additional changes that arise. 

 

We'd most appreciate patience and understanding from each and every one of you in the event 

of problems in the online learning system, which is now unexpectedly going to be active full 

force. 

 

Every effort is being made to minimize discomfort; we are certain that together we will get 

through this period successfully and will continue to provide you with excellent instruction. 

  

Further questions may be send via Whatsapp to 052-617-1988. 

 

Hoping to get back to our usual routine quickly, and wishing the best of health to all. 

 

Sincerely, 

 

Professor Amnon Albeck, Vice-Rector 
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