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 סטודנטים, עובדים, חברי סגל ואורחים בטכניון אל: 
 היערכות אל מול התפשטות נגיף הקורונה בנושא  6מס' עדכון : הנושא
 שלום, 

.   COVID-19ק במחלה ו עובד טכניון שנדבידוע לנו על אף סטודנט את, אני שמח למסור כי עד כה לא  ראשי 
בקשר עם  במעונות.  אנחנו נמצאים   13-, מתוכם כישנם כמה עשרות סטודנטים ועובדים הנמצאים בבידוד 

 מוודאים שלא חסר להם דבר ודואגים לשלומם. כולם, 

נאלץ  החמרה בהנחיות הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה על   ודעת ראש הממשלה אמשבהמשך לה
מתקני הטכניון  ב , העבודה והפנאי  גם הטכניון להחמיר אף הוא את ההנחיות הנוגעות לשגרת הלימודים

   : למרץ  9-הנוספות להנחיות אותן שלחתי בלבית הטכניון  חדשותהנחיות להלן השונים.   

 ה ובחינות ארהו •
o  מכניסים לכתת בחינה יותר משלא בחינות מועד ב' ממשיכות כסדרן.  אנחנו מוודאים-

.   פים חדרי בחינות כדי להקטין את עומס הנוכחיםואף מוסי איש בהתאם להנחיות 100
בבקשה  לפנות  סטודנטים המחויבים בבידוד עפ"י הנחיות משרד הבריאות יוכלו  

 בחנות מיוחדת באתר לימודי הסמכה.  יהל
o  תוך   למרץ  18-י ה יום רביעבשלב זה אנחנו מתכננים לפתוח את הסמסטר להוראה ב

  מתבקשים מרצים ה  נחוץ ואפשרי. על למידה מקוונת בכל מקום בו הדבר הישענות 
סטודנטים  הו בימים הקרובים   של הקורסים שלהם  MOODLE-ה י אתר  לעדכן את

להתעדכן בתצורה בה יועבר  כדי  לפני פתיחת הסמסטר   לאתרים אלומתבקשים להיכנס  
 .  איש יועברו בצורה מקוונת  100קורסים אליהם רשומים מעל בכל מקרה, הקורס.  

o  כעת כדי לכלול מספר  תעדכןמאינטרנט אתר הטכניון בעמוד השער שלhelp-desks  
.  קישורים אלו נועדו לסייע  שורים בהוראה הק סטודנטים, מרצים ועובדים המיועדים ל

 מרחוק. לכל מי שזקוק לעזרה בהפעלה או בשימוש בכלים של למידה 
o  ממשיכה לפעול כסדרה  )איש 100-מבה כל הכיתות קטנות (המכינה הקדם אקדמית.   

 שונות  •
o שאינם בעלי אופי אקדמי מובהק (הוראה ובחינות) מבוטלים עד להודעה  האירועים  כל

,  הרי יום ד'והנחיה זו תקפה בין השאר ליריד פסח שתוכנן ע"י ועדי העובדים, צחדשה.  
הקורטוריון שנדחה אף הוא  ם ועצרות לקראת חגים ומועדים, וירועי , איריד התעסוקה

 .  אחר שייקבע בהמשך למועד  
o   חדר הכושר והבריכה ממשיכים בינתיים לפעול כאשר השומרים בכניסות דואגים לכך

מנקים את  אנשי אחזקה ו  איש בו זמנית 100-שלא יימצאו בכל אתר כזה יותר מ
 המכשירים בתדירות גבוהה. 

o  ן הסנט וכיו"ב)  משרדים בהם יש קבלת קהל (כגון, מזכירויות בפקולטות, משרדים בבניי
להתנהל  יכים לתפקד במתכונת רגילה.  יחד עם זאת, אני מבקש מכל מי שיכול  ממש

 .   ו בדוא"ל לעשות כן מול משרדים אלו בטלפון א

נמשיך  .  אני שב וקורא לכולם לפעול בהתאם להנחיות שפרסמנו ובאופן כללי לנהוג באחריות ובקור רוח 
יטב יכולתנו לצמצם את הנזקים הנגרמים כתוצאה מן המגיפה  כמונעשה  בהתאם להתפתחויות לעדכן 

     .העולמית איתה אנו מתמודדים

 בברכה, 

 

    משנה לנשיא ומנכ"ל  – בועז גולניפרופ' 


