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 סטודנטים, עובדים, חברי סגל ואורחים בטכניון אל: 
 היערכות אל מול התפשטות נגיף הקורונה בנושא   8מס' עדכון : הנושא
 שלום, 

.  ההוראה והתרגולים מבוצעים בצורה  החל מאתמול בבוקר הטכניון עבר לפעילות במתכונת חירום
מסוימות הפועלות  טיים ומעבדות יברוב המעבדות (למעט מספר קטן של מתקנים קר   המחקר; מקוונת 

מרבית העובדים   ;פסק  פתרונות שיקלו על ההתמודדות עם נגיף הקורונה)במשנה מרץ למציאת 
חלק קטן מהם קבל אישור לעבודה מהבית ומספר   –המנהליים והטכניים נמצאים בחופשה בבית 

   שים להגיע לעבודה בקמפוס.בצוותי החירום מורמצומצם של עובדים הנכללים  

בזק של כשבוע ימים בלבד וטבילת האש הראשונה שלו אתמול   המעבר להוראה מקוונת בוצע במהלך 
ר משוב שנערך אתמול ציינו שהחוויה  המשתתפים בסק רוב מוחלט של 84%הייתה מוצלחת מאוד.  

ומאומצת של כל הגורמים   המהלך התאפשר תודות לעבודה מסורה הייתה חיובית או חיובית מאוד.  
במיוחד  לטובה אני מבקש לציין  הנוגעים בדבר ובראשם דיקן לימודי הסמכה והמרכז לקידום ההוראה.  
  לךותרמה רבות להצלחת המה את השת"פ המדהים עם אס"ט שהתגייסה למשימה במהירות וביעילות 

   הנדרשות ברגע האחרון.כולו וכמובן גם למרצים ולמתרגלים שלא חסכו מאמץ לעשות את ההתאמות 

ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר על הסכמי עבודה  אתמול יש של דיונים חתמו תארוך ומלאחר יום  
הנדרשות  לתקופת המשבר במסגרתם הם הבטיחו להמשיך ולמלא את כל המטלות קיבוציים מיוחדים 

כולל אפשרות לגלישה אל  מהם כדי לקיים את ההוראה בסמסטר ב' גם תוך שימוש באמצעים מקוונים ו
השלים מטלות שלא יהיה ניתן לבצע בתקופה הרגילה בה תוכנן  כדי ל (ככל שיידרש)   תוך הקיץ

להציל את סמסטר    –הארגונים על התגייסותם למטרה המשותפת לכולנו   ראשי הסמסטר.  אני מודה ל
 סגירה של הטכניון לתקופה בלתי מוגבלת. ב' ולמנוע  

שנדבק בקורונה.  הוא היה אמור לשהות בבידוד במעונות אך בחר  עד כה ידוע לנו על סטודנט אחד 
חלק מדיירי  שהות בבית משפחתו ושם נקבע כי הוא נושא את המחלה.  לפיכך, לא היה צורך לבודד ל

הקיימת במעונות בהם  אירוע זה ממחיש את הבעייתיות העלולה להיגרם כתוצאה מהצפיפות המעונות.   
שיש להם עורף משפחתי לשקול שהייה מחוץ  שב וקורא לסט' במעונות  סט' חולקים דירה.  אני   4-5

הטלת סגר על    תקופה הקרובה.  הדבקה במעונות עלולה לגרום לבידוד של מבנים שלמים או לקמפוס ל
אתמול דווח לי כי עדין נרשמו מקרים של התקהלויות  מקבץ מעונות ובו מאות רבות של סטודנטים.  

, הורים המאפשרים לקבוצות של ילדים  הלימוד או אזורים ציבוריים אחריםבמעונות במרחבי  סטודנטים 
.  הנחיתי את יחידת הבטחון להגביר את הסיורים במעונות ולאכוף  וכיו"ב  , גני המשחקיםלשחק ביחד ב 

   היא עבירת משמעת על כל המשתמע מכך.ות  את ההנחיה של הימנעות מהתקהלויות.  אי ציות להנחי 

לאורך כל תקופת  פסיכולוגי ממשיך לעמוד לרשות הסטודנטים  השירות ההיחידה לקידום סטודנטים ו
 מספרים הבאים: סיוע מוזמן להתקשר ל דחוף למי שמרגיש צורך הפגרה.  
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רב היקף.  המשק הישראלי, כמו  גרם גם למשבר כלכלי עולמי ביא איתו הנגיף המשבר הבריאותי שה
עליה  המלווה בעלייה דרמטית בשיעור המובטלים, , נכנס למיתון חריף הכלכלות במרבית מדינות העולם 

נראה כי  לא מחוסן מפני המשבר וגם אצלנו תוך ירידה דרסטית בהכנסות.  הטכניון משמעותי בהוצאות 
משרדי מוצף  ן חסר תקדים.  נהייה חייבים להתמודד עם גרעו אנו בפתחה של תקופה קשה מאוד בה 

המתקשים בתשלום שכר לימוד או שכר  סטודנטים   –בימים האחרונים בבקשות עזרה מכיוונים שונים 
יכולתנו כדי לסייע אבל חייבים להבין    מיטבועלים כאנו פדירה במעונות, עובדים הנזקקים לעזרה וכיו"ב.  



 

קשיי התקציב שנחתו עלינו ללא  נו לעזור בימים אלו תהיה תלויה במקורות חיצוניים עקב  תכי יכול
קמנו קרן חירום ופנינו לאגודות הידידים שלנו בארץ ובעולם בבקשה  התראה מוקדמת.  למטרה זו ה

מתמודד עם  אני משוכנע כי למרות העובדה שכל אחד מהם   בהכירי את תומכי הטכניון בעולם לעזרה. 
גורמים  מי מכם המכיר   .קשיים מבית, יהיו בהם רבים שישמחו להושיט יד ולעזור לנו בשעה קשה זו 

מוזמן להעביר את המכתב הזה לאחרים כדי להגדיל את פוטנציאל   ,וירצו לעזור לנו  שיתכן  כלשהם
 התרומות. 

צו השעה בשבוע הקרוב הוא "ריחוק חברתי".  ככל שנשכיל להישמע לצו זה, להישאר בבתים, להימנע  
רמת היגיינה גבוהה, כך נקצר את תקופת   , לשמור עלמכל יציאה מהבית למעט למטרות חיוניות במיוחד

ואילו  שנה פסחו עלינו   3000-כההגדה של פסח מספרת לנו כי לפני סבל המשותף שנכפה עלינו.  ה
        לא נורא, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.הקורונה לא פסחה עלינו ...   , 2020עתה, בשנת 

 בברכה, 

 

    משנה לנשיא ומנכ"ל  – גולניבועז  פרופ' 

  


