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היערכות האוניברסיטה העברית לאור התגברות מספר מקרי ההדבקה והנגשת עמדות לבדיקה מהירה בקמפוסים

שלום לחברות ולחברי קהילת האוניברסיטה העברית,
אנחנו מבקשים לעדכן באשר למדיניות האוניברסיטה העברית לאור ההתפרצות המחודשת של מגפת
הקורונה .לעת עתה לא הוטלו הגבלות מטעם הממשלה על המשך קיום הפעילות האקדמית .אולם ,הנהלת
האוניברסיטה החליטה להתאים את הפעילות ,מתוך חשיבות השמירה על הבריאות של כולנו ,הרצון לצמצם
את הסיכון להידבקות בנגיף ,וחשיבות המשך הלמידה והמחקר בקמפוס.
 .1מספר המקרים של חולים מאומתים מקרב הסטודנטים וחברי הסגל הוא קטן יחסית ,ולכן בשבוע הבא
(שבוע  13של סמסטר א' ,שיתחיל ב 2-בינואר) הלימודים באוניברסיטה ימשיכו להתקיים באותה מתכונת
שבה התקיימו עד כה .עם זאת ,בשבוע הקרוב לא תיאכף חובת נוכחות בקורסים "רגילים" שמתקיימים
בקמפוס (אין שינוי במדיניות בדבר חובת נוכחות בקורסים מעשיים וקליניים ,לרבות הכשרה מעשית
ומעבדות הוראה).
 .2לאור התחזיות להחמרה במגפה במהלך השבוע הבא ,הלימודים בשבוע האחרון של הסמסטר (שבוע ,)14
שמתחיל ביום ראשון 9 ,בינואר  ,2022יתקיימו מרחוק ,באמצעות זום .הקישור לזום יהיה זמין באתר הקורס
במודל .הדבר יתרום לצמצום הסיכון למחלה בתקופת הבחינות .בקורסים מעשיים וקליניים ,לרבות קורסי
הכשרה מעשית ומעבדות הוראה ,הלימודים יתקיימו במתכונת רגילה גם בשבוע האחרון של הסמסטר ,אלא
אם תימסר לגביהם הודעה אחרת.
 .3פעילות המחקר באוניברסיטה נמשכת כסדרה.
 .4הנהלת האוניברסיטה פועלת לצמצום הסיכון להידבקות ברחבי הקמפוס .במסגרת זו ,יוצבו בשבוע הבא
עמדות לבדיקה מהירה; ותוגבר האכיפה של חובת עטית מסכות .אנו ממשיכים בתחקור כל מקרה של
הידבקות .לפי מדיניות הממשלה ,בעלי תו ירוק שנחשפו לחולה מאומת נדרשים לבידוד רק עד לקבלת תוצאה
שלילית.
יחד נמשיך לפעול לסיום מוצלח של הסמסטר ,תוך שמירה על הבריאות של כולנו.
באשר לבחינות ,אנו פועלים לצמצום מספר הבחינות שייערכו בקמפוס .נעדכן בעניין זה במהלך השבוע הבא.
בברכה,
פרופ' אשר כהן ,נשיא
פרופ' ברק מדינה ,רקטור
מר ישי פרנקל ,סגן נשיא ומנכ"ל

December 30, 2021

Dear members of the Hebrew University community,
We would like to update you on the Hebrew University’s policy in light of the renewed outbreak of
the COVID-19 pandemic. For the time being, the government has not imposed new restrictions on
continuing academic activity on campus. However, the University administration has decided to adapt
policies in accordance to the situation, recognizing the need to reduce the risk of contracting the virus,
alongside acknowledging the importance of continuing learning on campus.
1. At this stage, the number of verified COVID-19 patients among students and faculty members is
relatively small. Therefore, next week (week 13 of the first semester) studies at the University will
continue in the same format as they have taken place so far this semester. However, the requirement to
attend in “regular”, in-campus classes will not be enforced.
2. In contrast, in light of forecasts for an exacerbation of the pandemic over the next week, classes
during the final week of the semester (week 14), which begins on Sunday, January 9, 2022, will
be held remotely, using Zoom. The Zoom link will be available on the course website on Moodle.
Please note: In practical and clinical courses, including practical training courses and teaching
laboratories, learning shall take place in the regular format also in the last week of the semester, unless
students are notified otherwise. The activity in the research laboratories will continue as usual.
3. All research activity continues as usual.
4. The University administration is working to reduce the risk of infection across the HUJI campuses.
To this end, stations allowing for a quick COVID-19 test will be set up next week throughout the
University campuses. Additionally, the University will intensify its enforcement of the obligation to
wear a mask on campus. Note also that according to government regulations, a green-pass holder who
was exposed to a person with COVID is required to be isolated only until receiving a negative result in
a COVID test.
We work for a successful end to the semester, while maintaining good health. We wish all students
success on the exams. We’ll publish updated policy regarding the exams next week.
Best regards,
Prof. Asher Cohen, President
Prof. Barak Medina, Rector
Mr. Yishai Fraenkel, Vice President and Director General

