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 סטודנטים, עובדים, חברי סגל ואורחים בטכניון אל: 
 היערכות אל מול התפשטות נגיף הקורונה בנושא   9מס' עדכון : הנושא

 

 שלום, 

כל  ממשיך לצבור תנופה בארץ ובעולם וימים לא קלים עוברים על כולנו.  למרות משבר הקורונה 
במלוא המרץ.  אנחנו נחושים להמשיך  אבל   , אמנם במתכונת חירום, הטכניון ממשיך לפעולהקשיים, 
שון ובתארים מתקדמים  ההוראה של סמסטר האביב לכל מגוון תוכניות ההוראה בתואר ראבמשימת 

   . רות המגבלות הקשות איתן אנו מתמודדיםולקדם את המחקר למ 

ה  יהאוכלוסי אלו אנו נערכים לאפשרות בה יוטלו מגבלות תנועה חמורות יותר כדי לאלץ את בימים 
לצורך כך הכנו כתבי     . שנקבעו בתקנות החירוםישם בצורה טובה יותר את הנחיות ההסגר הביתי יל

בי אישור תנועה אל ומחוץ לקמפוס לגורמים שונים  וכת מינוי לצוותי החירום בטכניון ובמוסד הטכניון 
.  חלק מהאישורים כבר  הטכניון  כאשר נפעיל בקרת כניסה הדוקה יותר בשער ו להגיע לכאן גם כ שימשי

אם וכאשר הדבר יידרש, נבקש ממחזיקי האישורים להדפיס אותם  בקרוב. נשלחו ואחרים יישלחו 
ברכב כך שיהיה גלוי לעיני השומרים בשער בלי צורך לפתוח חלון.   לוח המחוונים על  מולהציב אותם 

      מגוריהם במעונות ולהציגו בדרך דומה. הדפיס את אישור סטודנטים הגרים במעונות יתבקשו ל

.  כמו שציפינו, ישנן מדי פעם "מחלות ילדות" ותקלות בלתי  לפעול במרץ רב ההוראה המקוונת ממשיכה  
אנחנו מתגברים על התקלות  עם קצת סבלנות והרבה יכולת אלתור (מומחיות ישראלית ידועה) צפויות.  

ארגוני הסגל הבכיר והנילווה הצטרפו לקריאת ההנהלה לכל המרצים והמתרגלים  וממשיכים הלאה.  
למילוי משימות ההוראה.  הקלטות אלו  ותיהם ע"ג מערכת פנאופטו בה אנחנו נעזרים  הקליט את הרצאל

עוזרות מאוד לסטודנטים שנבצר מהם להקשיב להרצאה בדיוק בזמן בו היא שודרה או כאלו הנזקקים  
להבין טוב יותר את החומר.  תוכן ההרצאות יהיה זמין לסטודנטים לאורך כל  לצפייה מחודשת כדי 

להעתיק תכנים מצולמים  מוחלט מבקש להדגיש כי חל איסור "כ יימחק מן המערכת.  אני הסמסטר ואח 
   .  מעשה כזה יהווה עבירת משמעת ויטופל בהתאם.  ולשמור עותקים פרטיים מהם

הטכניון ער לקשיים הכלכליים איתם מתמודדים סטודנטים רבים הנדרשים לשלם בחודשים הקרובים  
עונות. לפיכך, החלטנו כי בשלב זה לא נחסום לימודים בגין חוב לשכר  תשלומי שכר לימוד ושכ"ד במ

לימוד ו/או לשכ"ד במעונות ולא נגבה ריבית בגין איחור בתשלום. סטודנטים הנתקלים בקושי לשלם את  
התשלומים שנותרו, מוזמנים להגיש בקשה לקבלת הלוואה מהטכניון בתנאים מיטביים (ללא ריבית  

לפרטים ולהגשת בקשה להלוואה אנא פנו ליחידת הסיוע בלשכת דיקן   ובתנאי החזר נוחים). 
 הסטודנטים. 

פני קשיים כלכליים קשים ורמת  המוצאים עצמם ניצבים בבמקביל, ברור לנו כי ישנם גם עובדים רבים 
  מאות כלכל את עצמם ומשפחותיהם אל נוכח המצב.  במיוחד, חוסר וודאות גבוה באשר ליכולתם ל

לאור עובדות אלו  עובדים זמניים אשר נשלחו לחל"ת וחלקם אף לא זכאי כעת לסיוע מהביטוח הלאומי.  
משכרם   י הארגון וגימלאיו לתרוםבקריאה לחבריר  כחברה הנהלת הטכניון לארגון הסגל האקדמי הב

   לעובדים נזקקים.   בחודשים הבאים לטובת קרן ערבות הדדית ממנה יוקצו כספי סיוע  

  , יחד עם עוד כמה אוניברסיטאות בישראל,ח כי רבים מכם יחושו גאווה לקרוא כי הטכניוןואני בט 
לא  עם משבר הקורונה.  שיש בהם כדי לסייע בהתמודדות  במשנה מרץ לקדם מחקרים שונים התגייס 
העברת  בטכניון עושות ימים כלילות כדי למצוא פתרונות בתחומים שונים ובהם מעבדות  11-פחות מ

), שימוש בכלים של למידה חישובית ובינה  drug deliveryתרופות למקומות הנכונים בגוף האדם (
הפעלת רובוטים לתנועה בתוך מחלקות  , Covid-19ממצאים שונים הקשורים במחלת מלאכותית לאיתור 

רפפורט  הסגל הקליני של הפקולטה לרפואה ע"ש     .ועוד   ,רפואיות כדי לצמצם הדבקה של צוות רפואי 



 

של משבר הקורונה ואנו מחזקים את  המסונפים לפקולטה עומד בקו החזית השונים בבתי החולים 
מלאכת הקודש של רפואה והצלת  אזרחי ישראל מצדיעים להם על מסירותם ל  ויחד עם שארידיהם 
 חיים.   

בשת"פ עם  מכון ויצמן חוקרים במץ שהותנע ע"י למאלסייע  מקוראי המכתב  אני מבקש בהקשר זה  
לסייע    שמטרתושאלון  ע"י מילוי  הבריאות כדי למפות את התפשטות הקורונה ולשמור על כולנו  משרד

פעם ביום, עבור    למלא את השאלון  יש .ל מוקדי ההתפשטות ולהגיע לחולים מהר יותרבחיזוי ואיתור ש 
השאלון   .כל בן משפחה בנפרד. חשוב שגם מי שחש בטוב ולא פיתח אף תסמין ימלא את השאלון

   . כאןיש להקליק אליו  וכדי להגיע   אנונימי לחלוטין

  וההנחיות הספציפיות של הטכניוןמשרד הבריאות, אני קורא לכולם להמשיך ולהקפיד על מילוי הנחיות 
      .  צורה הטובה ביותר שניתן בהמשבר ובכך לסייע לכולנו לצלוח את תקופת 

 בברכה, 

 

    משנה לנשיא ומנכ"ל  – בועז גולניפרופ' 

 

לשתף מעגלים נרחבים  חשוב לנו   –נ.ב. אתם מוזמנים לשתף את העדכונים שלי עם חברים ומשפחה 
 ככל הניתן בנעשה בימים אלו בבית הטכניון.   

  

https://docs.google.com/forms/d/1ygaokuvqOfN1wtKgDkKXJBcexnESsWF5UoNyaBHrJ1Q/viewform?edit_requested=true

