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 2021ינואר,  7

* The Hebrew announcement will be followed by an English summary * 

 אוניברסיטת תל אביב -התו הסגול עדכון 

בתקופת הקורונה אשר נשלחו מעת לעת, בתפוצה רחבה או והפעילות סגול התו הבהמשך להנחיות בנושא 

, ולאור ההגבלות החדשות שיחולו החל מיום שישי הקרוב האקדמיות והמנהליות בתפוצת מנהלי היחידות

עם כניסת המדינה לסגר שלישי )ובתקווה אחרון(, אנו מבקשים לעדכן בדבר השינויים שיחולו בפעילות 

בתקופה זו  כשגרתייםלצערנו על דברים שכבר התרגלנו אליהם בפירוט שוב ם בקמפוס. נדגיש כי איננו חוזרי

     ת מסיכות, אך כל אלו כמובן ממשיכים לחול וביתר שאת. יכמו ריחוק חברתי, היגיינה מוגברת ועטי

העדכונים במסמך זה הינם ביחס למצב ולמגבלות ששררו עד כה, לרבות ההגבלות שעודכנו לאור כל האמור 

 : 8.1.2021החל מ ליישום לפני כשבועיים על היקף העבודה הפיזית בקמפוס, וזאת 

העבודה המנהלית והאקדמית בקמפוס תופעל במתכונת חירום, כך שתמשכנה הגבלת היקף  .1

, אגף משאבי אנוש יוציא עד כה שהוגדר למנהלי היחידות בקמפוס כפיבודה הפיזית עוההשהייה 

 דיווח ימי עבודה מהבית.אישור ו מדיניותלעניין למנהלים הנחיות מעודכנות 

רשימת הפעילויות המותרות לביצוע בקמפוס תצטמצם. בפרט לא יתאפשרו קיום בחינות פיזיות  .2

. לא ץ הנחיות ספציפיות בנושא()סגן הרקטור יפי למעט ברפואה ומקצועות הבריאות, לסטודנטים

תשתיות וספריות בקמפוס. ולא תתאפשר הוראה בתתאפשר גישה ושימוש של סטודנטים 

 פתוח כפי שהתקיימה בתקופה האחרונה. הפרונטאלית באוויר 

ימשכו, לרבות: רציפות תפקודית של מעבדות  הנוכחיותיתר הפעילויות שהיו מותרות במגבלות  .3

מחקר. הכשרה קלינית במקצועות הבריאות, והכשרה מעשית מחוץ לקמפוס. כל פעילות נדרשת 

לצורך המשכיות הטיפול בלמידה וההוראה המקוונת מרחוק. קיום מערכות ליבה, מחשוב, תשלומי 

 כספים ושכר, אחזקה ותחזוקה של תשתיות הקמפוס וכו'.

בחלל סגור, לרבות בהקשר של ישיבות לכל היותר אנשים  5תצומצם לעד  תכנסותמגבלת ההלכך, מעבר 

במעבדות מחקר. באופן כללי, גם תחת מגבלה זו, יש לנסות להימנע ככל הניתן מפגישות  פעילותו עבודה

 אינם עובדים ממילא באופן קבוע יחד. אשר פיזיות של צוותים 

האחריות האישית של כל אחת ואחד מכם לעמידה בהנחיות לצורך שמירה  נמשיך להקפיד עלאנו מבקשים ש

אנו חוזרים ומדגישים כי עובד שאינו חש בטוב חובה עליו להישאר בביתו  .על בריאותו ובריאות הסובבים אותו

 על כך. מונהולדווח למ

בשאיפה כי עם סיום הסגר הקרוב ועם התגברות השפעת מבצע החיסונים נוכל בהקדם לקבל אישור להרחיב 

מורכבת השנה הנוכל להגיד בביטחון כי  בהקדםמחדש את הפעילות בקמפוס, וכמובן כולנו תקווה כי 

 מאתגרת שעברה על כולנו עומדת להסתיים.הו

 בכבוד רב,

 
   מנכ"ל ,גדי פרנק

 



 

 

 

 

 

  7 January, 2021 

Purple Tag Update - Tel Aviv University 

 

Following the guidelines relating to the purple tag and to activities taking place during the Covid-

19 period that were sent from time to time, and in light of the new restrictions that will apply from 

this Friday as we enter a third lockdown (and hopefully the last one), we would like to share some 

updated information. This note does not intend to be comprehensive- of course, all the measures 

that unfortunately became a central part of our daily life, such as social distancing or hygiene 

measures should continue to be respected. 

In light of the above, this document refers specifically to the existing limitations, including the 

restrictions that were updated about two weeks ago on the scope of physical work on campus. The 

following guidelines will apply starting January 8th 2021: 

1. The administrative and academic work on campus will continue to be limited; the Human 

Resources Division will issue updated guidelines to managers regarding approval and 

reporting of workdays from home. 

2. The list of activities allowed to be performed on campus will be reduced.  In particular, it 

will not be possible for students to take physical exams (except in medicine and the health 

professions).  Students will not be allowed access and use of infrastructure and libraries on 

campus.  And in-person instruction will not be allowed in the open air as has been the case 

in recent times. 

3. The other activities that were permitted under the restrictions that have occurred so far will 

continue, including: Functional continuity of research laboratories. Clinical training in the 

health professions, and practical training off-campus.  Any activity that is required for the 

continuity of distance learning and online teaching.  Existence of core systems, computing, 

finance and salaries, maintenance and upkeep of campus infrastructure, etc. 

Meetings will be limited to a maximum of 5 people in a closed space, including in the context of 

work meetings, activities in research laboratories, etc. In general, even under this limit, one should 

try to avoid as much as possible physical meetings of staff who do not work together regularly. 

We ask that we continue to adhere to the personal responsibility of each and every one of you to 

meet the guidelines for the purpose of maintaining his or her health and the health of those around 

him or her. We reiterate that an employee who does not feel well must stay at home and report it to 

his or her supervisor. 

We hope that with the end of the imminent lockdown and an increasing impact of the vaccination 

campaign, we will soon be able to get permission to re-expand the activities on campus, and of 

course wait impatiently to feel confident that this complex and challenging period is about to come 

to an end. 

 

Sincerely, 

 

 

 

Gady Frank, Director General 


