
 

 

 
 
 
 

 
 

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

 "א אלול, תשפ"אכ
 2021אוגוסט,  29

 
 

 לקהילת האוניברסיטה שלום רב, 

 

פעילות לגבי  ,היום ,של הכנסתהחינוך עדת ו השהוציאהקורונה להתמודדות עם נגיף  תקנותהבהתאם לעדכון 

לכלל הכניסה לקמפוס תתאפשר , 30.8.21יום שני,  החל ממחר,הרינו לעדכן כי  ,להשכלה גבוההמוסדות ה

בהתאם להנחיות ) בדיקת קורונהה עדכנית של או עם תוצארק עם הצגת תו ירוק האוניברסיטה קהילת 

  .(משרד הבריאות

 עובדים, סטודנטים ואורחים. לכלל הבאים בשערי האוניברסיטה:  ההנחיה תקפה

 אין שינוי בהנחיות הנוגעות לעבודה בקמפוס.מעבר לכך, 

 :מומלץ להכין מראשלקמפוס כדי להקל על הכניסה 

 או     אישור תו ירוק באפליקציית רמזור, •

 או    הדפסה של התו הירוק צמוד לתעודת זהות או תעודת עובד עם תמונה,  •

 . צמוד לתעודת זהות או תעודת עובד עם תמונה אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה עדכנית •

 . בימים הראשונים למימוש הנחייה זו כניסה לקמפוסשערי האנו מבקשים כי תתאזרו בסבלנות ב

 

 העובדים והסטודנטים להתחסן.  אנו קוראים לכל ציבור

לנוחותכם גם בסמוך קיימות  ,בנוסף אנו מביאים לידיעתכם כי מעבר לפריסה הכלל ארצית של עמדות הבדיקות

שתי עמדות בדיקת קורונה מהירה )בתשלום( בצמוד לקמפוס לתחנת הרכבת בחניון פארק גני יהושע, וכן 

 האוניברסיטה:

  wellה של איכילובעמד -ע"ש שטיינהרדט מוזיאון הטבע  .1

 עמדה של מד"א  –מרכז הספורט  .2

 .פרטים נוספיםושעות פעילות העמדות לגבי  ניתן להתעדכן באתרי האינטרנט של מפעילי הבדיקות

 

 וימים שקטים לקראת תקופת החגים הבאה עלינו לטובה,בברכת בריאות 

 

 

 גדי פרנק, מנכ"ל



 

 

 

 

 

 

August 29, 2021 

TAU community, 
 

In accordance with the update of regulations for dealing with the corona virus, issued by the Knesset 

Education Committee today, regarding institutions of higher education, we update that starting 

tomorrow, Monday, August 30, 2021, entry to the campus for entire university community will 

only be allowed with a green card or current Covid test (In accordance with the guidelines of the 

Ministry of Health). 

The directive applies to all who enter the campus: employees, students and guests. 

To make it easier to enter, it is recommended to prepare: 

• a green card confirmation in advance in the “traffic light” app,    or  

• print the green card attached to an ID card or employee card,    or  

• a certificate of a negative result in a recent corona check attached to an ID card or employee 

card with a photo. 

We ask that you'll be patient with the entrance gates to the campus in the first few days of 

implementing this guideline. 

We call the employees and students to get vaccinated.  

Also, we would like to inform you that in addition to the nationwide deployment of the rapid test 

stations, there are also, for your convenience, a test station near the train stop in the Ganei 

Yehoshua parking lot, as well as two fast corona test stations (for a fee) adjacent to the university 

campus: 

 1. The Steinhardt Museum of Natural History – Ichilov-well station 

 2. The Sports Center - MDA Position 

For further information about operation hours of the stations and other details, please chaeck the 

websites of the test operators. 

 

Wishing you all health and quiet days ahead of the next holiday season upon us for good, 

 

 
 

Gady Frank 
TAU Director General  


